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Resumo

A imagem do “vazio” tem persistido em representar os sertões das capitanias do
Norte. Trata-se de um vazio de construção histórica e historiográfica. Os estudos
e textos de Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu e Caio Prado Jr.
contemplaram esse estereótipo amplamente divulgado e sedimentado no habitual
sertão nordestino, este associado à seca, ao isolamento e à rusticidade do mundo
urbano. Fluindo contra essas leituras, a presente tese se esforça em desmistificar
os qualificativos de desvalor por desconstruir a ideia de vazio reconstruindo os
processos de urbanização e a formação das paisagens dos sertões do Norte na
época colonial. Atenta-se para a longa duração com o objetivo de interpretar as
políticas da Coroa portuguesa e as atividades do cotidiano materializadas numa
hierárquica rede de povoações estruturada por missões, capelas, freguesias,
“lugar de índios”, julgados, vilas e cidade. Põe luz nos atores, na rede de relações
e nas hierarquias sociais verificando suas implicações na transformação da
paisagem e na urbanização desses sertões. Como aporte teórico-metodológico,
entrecruza-se texto (hermenêutica) e imagem (representação) para pensar con
los ojos – segundo a poética acepção do historiador de arte argentino Damián
Bayón – a fim de preencher as lacunas espaciais que forjaram o suposto “silêncio”.
Vale-se, ainda, da multidisciplinaridade para esclarecer a relação do homem com
as zonas interiorizadas, sem esquecer dos programas de georreferenciamento
que propiciaram a produção de mapas temáticos exemplares voltados a localizar
as povoações no território e interpretar a razão de ser de sua posição geográfica
no contexto social e econômico ao qual estavam inseridos.
Palavras-chave: colonialismo – Geografia Histórica – mercado interno - paisagem
– sertões do Norte – urbanização.

Abstract
The image of the "emptiness" has persisted in representing the sertões of the
captaincies of the North. It is a void of historical and historiographic construction.
The studies and texts of Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu and Caio Prado
Jr. contemplated this stereotype widely disseminated and sedimented in the usual
“sertão nordestino” associated with the drought, isolation and rusticity of the urban
world. Flowing against these readings, the present thesis seek to demystify the
qualifiers of devaluation by deconstructing the idea of emptiness reconstructing the
processes of urbanization and the formation of the landscapes of the backlands of
“sertões” (hinterlands) colonial times. Attention is paid to the long duration with the
objective of interpreting the policies of the Portuguese Crown and daily activities
materialized in a hierarchical network of settlements structured by missions,
chapels, parishes, "lugares de índios", “julgados”, towns and cities. It sheds light
on the actors, the network of relationships and social hierarchies, verifying their
implications for the transformation of the landscape and the urbanization of these
sertões. As a theoretical-methodological contribution, text (hermeneutics) and
image (representation) are intertwined to “pensar con los ojos” (think with the eyes)
- according to the poetic meaning of the Argentine art historian Damián Bayón - in
order to fill the gaps that forged the supposed "silence" . It is also worth mentioning
the multidisciplinarity to clarify the relationship between man and the interiorized
zones, not forgetting the geo-referencing programs that led to the production of
exemplary thematic maps aimed at locating the settlements in the territory and
interpreting the rationale of their geographical position in the social and economic
context to which they were inserted.
Keywords: colonialism – Historial Geography – intern Market – landscape –
hinterlands – urbanization.
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Sertões re-visitados

C

idade da Bahia, final do ano de 1696. A comitiva espera
as ordens do ouvidor geral, Manuel Nunes Colares,
para adentrar nos sertões do Estado do Brasil numa

viagem longa e desafiadora. Os viandantes percorreriam a estrada
recém-inaugurada pelo governador geral D. João de Alencastro, cujos
empenhos tornaram possível o trânsito em áreas antes conhecidas
por sertanistas, missionários, povoadores e oficiais de ordenanças1. A
escolha do itinerário terrestre não foi feita ao acaso. O magistrado
conhecia a fama da impetuosa mudança de rota marítima provocada
pelos ventos alísios entre o litoral do Ceará e a ilha de São Luís. O
perigo de naufrágio nos baixos arrecifes atravessava o sentimento
daqueles que navegavam essa parte da costa brasileira. A história da
problemática viagem que o padre Antônio Vieira havia feito, décadas
antes, soava a fortiori como alerta: “uma das mais dificultosas e
trabalhosas navegações de todo o mar Oceano é a que se faz do
Maranhão até o Ceará por costa, mas muito mais pela pertinácia dos
ventos e perpétua correnteza das águas...com esta contrariedade

1
CONSULTA
do
Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o
caminho que se descobriu e se abriu
do Maranhão para a Bahia. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 9, D. 906.

22 Introdução

2
VIEIRA,
Antônio.
Escritos
instrumentais sobre os índios. São
Paulo: EDUC/Loyola/Giordano, 1992.
p. 137.
3 DEZCRIPÇÃO do certão do Peauhy
Remetida ao Illm.º e Rm.º S. or Frei
Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. in ENNES, Ernesto. A
guerra nos Palmares. Rio de Janeiro:
Cia. Editora Nacional, 1938. p. 371.
4 TERMOS de fundação da Nova
Freguesia e Igreja de Nossa Senhora
da Vitoria do Piauhi. in ENNES,
Ernesto.
A
guerra
nos
Palmares...Opus cit., p. 363.

contínua das águas e dos ventos, que ordinariamente são brisas
desfeitas, fica toda a costa deste estado quase inavegável para
barlavento”2. O receio de ver projetos de vida e de colonização
afundarem no Atlântico estimulou a Coroa e seus agentes a unir, pelos
sertões, as duas capitais da América portuguesa.
Nem tudo era desordem, testemunhou o ouvidor em seu périplo.
Em Rodelas, os índios se dividiam em sete territórios regidos por um
governante chamado “principal”. Havia lei e rei nas aldeias indígenas.
Faltava a fé em Cristo que, por sua vez, aumentava nos neófitos
catequizados em aldeias administradas por capuchinhos, jesuítas,
franciscanos e oratorianos. As fazendas de criar gado vacum e cavalar
erigidas nas ribeiras organizavam o trajeto, eram marcos referenciais
que ritmavam o tempo de parada, o ir e vir de pessoas acostumadas
com o movimento. Cavalos carregados de redes e panos do Maranhão
eram comuns quando chegaram nos sertões do Piauí3. O gado,
abundante naquele distrito, era a moeda de troca. Os comerciantes de
algodão vindos de São Luís ambicionavam os arraiais das minas de
ouro da capitania de São Paulo. A miragem do nobre metal iluminava
os currais.
Depois de cruzar a fazenda Passagem, na ribeira do Canindé,
a comitiva topou, em janeiro de 1697, com a nova igreja matriz
dedicada à Nossa Senhora da Vitória4. A pequena capela, construída
com materiais feitos para não durar, congregava povoadores e
rendeiros dos d´Ávila da Casa da Torre. Ali, reuniam-se nos dias
santos para celebrar as liturgias católicas consagradas à Santa Sé. O
sossego do pouso nos arredores do adro da matriz e o descanso na
casa do padre Thomé de Carvalho tornava a viagem menos cansativa,
divertida até. Aliás, o sacerdote contava os faustos de sua ação em
sertões fronteiriços de vários índios e de gente contrária à
formalização de espaços oficiais, como os procuradores da Torre,
avessos àqueles que ocupavam, sem autorização, as terras do seu
senhor. Ele dava graças a D. Pedro II por ordenar a criação do seu
curato e daquele erguido na barra do rio Grande com o São Francisco.
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São Luís, 19 de março de 1697. Reunidos na sede de governo
da capitania, o capitão general Antônio de Albuquerque Coelho de
Carvalho ouvia atentamente as novidades da Bahia e das áreas
trilhadas pelo magistrado ao longo do caminho que receberia
ulteriormente o nome de Caminho Real do gado. As facilidades de
comunicação e o tempo de viagem encurtado aparecem na narrativa
do ouvidor. Narrativa que evocava a diversidade, com suas cores,
sons e formas, de sertões incomensuráveis e ainda passíveis de
conversão profunda. Em sua companhia estava o jesuíta Jacob
Cocleo, autor do primoroso mapa que representou, no papel, o
caminho e a rede de povoações visitadas com símbolos padronizados
pelo cartografia europeia5. Registros, passagens, missões, capelas,
freguesias, vilas e cidades compunham os “nós” estruturadores do
caminho, mas a sua existência demandava o surgimento de outras
vias e de novos assentamentos humanos, transformando esta linha
terrestre num dos fios de uma teia em fase de urdidura. Embora a
imagem desenhada por Cocleo figurasse objetos, ela acabou por
desenhar paisagens de grandes dimensões experimentadas e
percebidas nos sertões durante a circulação. Os representantes do rei
notaram, ainda, a urgência de definir territórios por meio de precisas
políticas atentas aos povoadores e ao indígena. O caminho antevia
mudanças em diferentes aspectos, do eclesiástico ao urbano,
passando pelo judicial. O diálogo entre as autoridades ampliava o
reconhecimento das zonas interiorizadas traduzido em descrições
fundamentadas pelo sentido da visão. Coelho de Carvalho
maravilhava-se com as notícias do mundo visto por Nunes Colares: o
pouso debaixo de copiosos juazeiros, a passagem sobre o São
Francisco, o receio de adentrar nas vastidões secas e assustadoras,
as pazes ajustadas com os “tapuias” bravos Aroazes6, a chegada na
fértil ribeira do Itapicuru com suas enfileiradas carnaúbas a indicar
terras salobras e a tranquilidade de vislumbrar as ruas retilíneas da
capital do Maranhão. Essas paisagens flutuavam em sua mente por
meio dos “olhos da imaginação”.

5
CONSULTA
do
Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o
novo caminho que se descobriu para
o Maranhão e cartas do governador
geral da Bahia e do padre Jacob
Cloceo.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 9, D. 957.
6 DEZCRIPÇÃO do certão do Peauhy
Remetida ao Illm.º e Rm.º S. or Frei
Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. in ENNES, Ernesto. A
guerra nos Palmares...Opus cit., p.
372.
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7 REQUERIMENTO de Manoel de
Almeida Costa e Braga ao rei, D. João
V, pedindo ordem ao superintendente
geral das conquistas e novas minas
do Brasil, Manoel Francisco dos
Santos Soledade, para que passe
certidão dos procedimentos do
suplicante no serviço real, nos novos
descobrimentos de minas e nos
sertões do Norte. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 56, D.
4843.
8 LEPETIT, Bernard. Por uma nova
história urbana. São Paulo: Edusp,
2001. p. 146.

Justapondo ficção e realidade, esse breve relato contou, em três
tempos e em distintos espaços, um dos fascinantes episódios da
história das capitanias do Norte: o reconhecimento de sertões e a sua
conversão em territórios e paisagens. Sim, soa justo falar em sertões
do Norte do que em sertão nordestino, este taxativamente rotulado
por ideologias e preconceitos fundamentados na seca, na pobreza, no
couro, na penitência..., aspectos que participaram na construção do
imaginário nacional eclipsando os demais sertões do Brasil: sertões
do Amazonas, de Piratininga, da Farinha, da Ressaca, de Paracatu,
dos Pastos Bons, de Jacobina, só para mencionar alguns.
Contrariamente à imagem pejorativa e homogênea, os sertões do
Norte mostravam-se variados em feição, e sua adoção taxonômica
(sertões, no plural) não parece descontextualizada do objeto de
estudo e da cronologia de longuíssima duração contemplada por este
trabalho. O termo “sertões do Norte” se encontra em vários
documentos compulsados como, por exemplo, no requerimento feito
por Manuel de Almeida Costa e Braga a D. João V que peticionou
mercê régia em razão dos esforços dispensados nos descobrimentos
das novas minas dos “Certoens do Norte”7.
Seria ingênuo negar os aspectos negativos, o seu lado indômito,
conflituoso e pobre. No entanto, esses atributos de desvalor não eram
privilégio unicamente dali, mas de todas as zonas interiorizadas da
colônia orientadas a Oeste, a Sul e a Norte. A costa Leste padecia de
prejuízos similares em sua formação social e urbana.
O vazio foi outro denominador comum atribuído aos sertões e
às regiões de ocupação antiga tratadas como prístinas. O “vazio”
apagou relações do índio com o espaço. A vivência dos nativos com
os sertões resultou na elaboração de costumes e objetos culturais
transmitidos à posteridade. O colono herdou um mundo modificado e
soube adaptar (ou rejeitar) as preexistências às diretrizes de sua
cultura. De fato, as formas antigas são constantemente retomadas
pelas sociedades assumindo novas configurações, ou melhor, a cada
instante a paisagem se reorganiza a partir dos arranjos anteriores8.
Convém relembrar que, muito antes de Pedro Álvares Cabral avistar
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as belezas da Terra de Santa Cruz, em abril de 1500, aquelas terras
carregavam alterações físicas promovidas pelo modo de vida
indígena: trilhas foram traçadas com o passo dos pés e áreas de mata
queimadas para dar lugar às aldeias e às plantações de mandioca.
Ultrapassando a Mata Atlântica, milhares de índios percorriam as
vastidões em busca de caça e mel, ou, como era habitual, a vingança
guiava os nativos afeitos às guerras intertribais. Ao longo do percurso
do ouvidor Manuel Nunes Colares, os índios Aroazes não estavam
sozinhos. Gabriel Soares de Sousa relatou sertões mui povoados de
diversas “nações” agrupadas por afinidades linguísticas, políticas e
culturais, de sorte que para conhecê-las deveria ser feito uma rigorosa
pesquisa etnográfica9. Por conseguinte, o primeiro capítulo da tese
traz ao cenário da trama algumas dessas sociedades indígenas que
conviveram intimamente com as zonas interiorizadas, deixando
marcas, às vezes invisíveis ao olhar europeu, mas presentes no
mundo dito natural e artificial, assim como na pronúncia das palavras:
buriti, carnaúba, ouricuri, itaim, poti, surubim, Ibiapaba, Carinhanha,
Natuba, maçacará. Termos, por sua vez, emprestados pelo adventício
e adotados como sugestivos topônimos tradutores da diversidade dos
sertões. A propósito, diversidade é sinônimo de sertões. A variedade,
como qualificativo, aparecerá por todo o discurso deste trabalho ou em
suas entrelinhas.
Resta questionar quem divulgou a imagem de “vazio” e de
lugares pouco partícipes na formação socioeconômica e urbana do
Brasil, homogeneizando-os num sertão devotado exclusivamente à
criação de gado. Muitos foram os trabalhos que conduziram a
interpretação consubstanciada no “vazio”, mas quatro estudos
historiográficos trazem interessantes pistas deveras esclarecedoras.
De partida, os textos de Ferdinand Denis de 1845 exploram o
“vazio” como chave hermenêutica da região interior do Piauí e do Rio
Grande do Norte. De acordo com o viajante, a primeira província era
um enorme deserto: “Succede assim porque n’aquella vasta extensão
de terreno não se encontrão rios, que possão realmente servir para a
navegação interior, e os que banhão a região nem sempre são

9 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado
descritivo do Brasil em 1587. São
Paulo: Cia. Editora Nacional; Edusp,
1971. p. 338.
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10 DENIS, Ferdinand. Brazil. Vol. II.
Lisboa: Typ. de L. C. da Cunha, 1845,
p. 119.
11 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao Illm.º e Rm.º S.or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. in ENNES, Ernesto. A
guerra nos Palmares...Opus cit., p.
371.
12 Cf. ROTEIRO do Maranhão a
Goyaz pelo Piauhi. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Tomo LXII. 1 parte. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1900. p.
61.
13 DENIS, Ferdinand. Brazil...Opus
cit, p. 121.
14 ABREU, Capistrano de. Capítulos
de história colonial: 1500-1800.
Brasília: Conselho Editorial do
Senado Federal, 1998.

sufficientes para saciar os gados”10. Como será visto em todos os
capítulos da tese, em particular no segundo e no sétimo, a capitania
do Piauí não estava isolada das demais. Vinculava-se comercialmente
às repartições vizinhas de Pernambuco, Goiás, Maranhão, Bahia e
Ceará. Apesar de a maioria dos rios serem inavegáveis, com exceção
do Parnaíba, os negócios e a comunicação davam-se por terra em
caravanas e comboios carregados de fazendas secas e molhadas
compradas em São Luís, Aldeias Altas, vila da Parnaíba ou na Cidade
da Bahia. Em 1697, o padre Miguel de Carvalho testemunhou o
trânsito de comerciantes de algodão vindos de São Luís que
negociavam este produto na recém instalada paróquia de Nossa
Senhora da Vitória nos sertões do Piauí11. Assim, comércio e
urbanização foram processos complementares, lado a lado ambos
contribuíram para a conversão dos sertões em territórios. Os relatos
dos viajantes Spix e Martius também são exemplares por apontar
homens de negócios se deslocando desde o Piauí e Maranhão às
minas da Natividade na província de Goiás. Além disso, o mapa
desenhado pelo engenheiro militar Henrique Antônio Galuzzi - mesmo
contendo erros de agrimensura12 que mereçam críticas internas por
sua dimensão retórica e ideológica - exprime uma capitania povoada
por centenas de fazendas e urbanizada por seis vilas e uma cidade,
rede urbana derivada de precisas estratégias geopolíticas de reforma
territorial concebidas pela Coroa no século XVIII, notadamente no
ministério de Sebastião José de Carvalho e Melo, o conde de Oeiras
e futuro Marquês de Pombal. Com respeito ao Rio Grande do Norte,
Denis confunde o grande “vazio” aos contornos da província13.
Sequenciando o discurso de alguns viajantes, Capistrano de
Abreu em sua obra clássica Capítulos de história colonial14, publicada
em 1907, procurou dar visibilidade ao “sertão” descrevendo sua
história em contraposição à estreita faixa litorânea cobiçada por
engenhos e lavouras de cana-de-açúcar. Na realidade, buscava-se
instaurar uma especificidade geográfica dando forma a uma região e
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chamando a atenção para sua existência15. Paradoxalmente, Abreu

de existência do “sertão”. Em suas palavras, “pode-se apanhar muitos

15 MORAES, Kleiton de Sousa. O
sertão descoberto aos olhos do
progresso: a Inspetoria de Obras
Contra as Secas (1909-1918).
Dissertação (mestrado em História
Social), Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2010. p. 51.

fatos da vida daqueles sertanejos dizendo que atravessaram a época

16 ABREU, Capistrano de. Capítulos
de história colonial...Opus cit., p. 135.

do couro”16. O cotidiano e a cultura material giravam em torno do

17 ABREU, Capistrano de. Caminhos
antigos e povoamento do Brasil. Belo
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp,
1988.

inventou a imagem de uma paisagem uniforme da “civilização do
couro” que representava uma sociedade ancorada majoritariamente
na criação de gado que, segundo sua reflexão, parecia o único motivo

couro: a porta das cabanas, o “rude” leito aplicado ao chão, os bancos
e as cadeiras, a vestimenta de entrar no mato, a comida regada com
carne-seca. A predominância da imagem da “civilização do couro”
acentuou justamente pela vestimenta do vaqueiro. Ela se tornou
icônica do sertão nordestino. A “armadura” de couro vestida por
homens acostumados com a lida das boiadas criou um universo de
imagens pelas quais se uniformizou esses sertões. Por baixo do gibão
costurado para resistir à adversidade da Caatinga havia a suavidade
do algodão.
Nas entrelinhas dos argumentos de Capistrano de Abreu,
apresentadas em Caminhos antigos e povoamento do Brasil17, há as
famosas fórmulas de ocupação a Oeste da capital da colônia: os
sertões “de dentro” e os “de fora”. O primeiro seria produto da ação
dos “baianos” que adentraram no íntimo da capitania em direção ao
rio São Francisco, e, dali, para as demais partes do Estado do Brasil.
Por seu turno, os agentes de Pernambuco, preocupados em arranhar
a costa como caranguejos - segundo a metáfora de Frei Vicente de
Salvador18 - limitaram-se em povoar a costa marítima e protegê-la das
ameaças exógenas. A escolha pela linha atlântica teria impossibilitado
o “encontro” da administração de Olinda com o interior. Na leitura de
Abreu, o descrédito dado por Pernambuco aos seus sertões redundou
em espaços lacunares, tanto que na segunda metade do século XVIII
“não se penetrava no Recife além de Bezerros, a quinze léguas para
o interior”19. Somente no início do Oitocentos, durante o governo
interino do bispo Azeredo Coutinho, os representantes do rei

18 SALVADOR, Frei Vicente de.
História do Brasil: 1500-1627. 7 ed.
São Paulo: Edusp, 1982. p. 152.
19 ABREU, Capistrano de. Caminhos
antigos e povoamento...Opus cit., p.
39.
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20 ABREU, Capistrano de. Caminhos
antigos e povoamento...Opus cit., p.
39.
21 OFFICIO do vice-rei conde de
Athouguia, expondo as dificuldades
que o desembargador Agostinho Felix
dos Santos Capello apresentava para
realizar sua viagem a Goyaz, como
lhe fora ordenado, informando que a
despesa era grande, por causa da
enorme distancia a percorrer, da
inclemência do clima e dos caminhos
e dos assaltos dos gentios, que
tornavam necessário ir aquelle
magistrado bem acompanhado e
provido de todos os recursos. Arquivo
Histórico
Ultramarino
de
Lisboa_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 2, D. 173.
22 Recomenda-se a leitura da
dissertação de mestrado de Kleiton
de Sousa Moraes para uma melhor
compreensão da IOCS e suas
políticas voltadas ao sertão. Vide
MORAES, Kleiton de Sousa. O sertão
descoberto aos olhos do progresso: a
Inspetoria de Obras Contra as Secas
(1909-1918). Dissertação (mestrado
em História Social), Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

decidiram elaborar uma estrada que ligasse os centros urbanos ao
São Francisco20.
Inversamente,

a

leitura

da

documentação,

e

o

seu

entrecruzamento com os mapas desenhados principalmente no século
XVIII, retratam os sertões de Pernambuco ocupados muito além da
freguesia de São José de Bezerros. Os campos de Buíque e
Garanhuns, o riacho da Brígida e a ribeira do Pajeú, áreas da
administração

de

Pernambuco,

apresentavam

assentamentos

humanos desde o princípio daquele século. Conhecendo essa
particularidade de regiões não isoladas, em 1751, o conde de
Athouguia, como vice-rei do Estado do Brasil, chamou a atenção para
a comunicação terrestre, afirmando que os caminhos “já não são tão
incognitos, nem aos do Brasil, nem a infinita gente que tem voltado
para esse Reino”21. Capistrano de Abreu, portanto, posicionou a
Bahia, e as gentes que lá estavam, num nível equiparado aos
“bandeirantes” de São Paulo. Dito de outra forma, aos olhos do
historiador se não fosse o empenho dos “baianos” os sertões
permaneceriam

despovoados.

Essa

tendência

de

valorizar

determinado agente sobre os demais tem um cunho ideológico que
foge do escopo do presente estudo. Porém, a segunda parte da tese,
dedicada aos processos de urbanização, busca esclarecer que a
estruturação da rede de povoações ocorreu por meio de relações
oriundas de diferentes instâncias não fixadas exclusivamente na Bahia
ou em Pernambuco. As petições dos moradores de freguesias ou
julgados e das Câmaras de certas vilas são instrutivas nesse aspecto.
Dessa forma, o sistema era complexo e não abreviado à dicotomia
Salvador versus Olinda/Recife.
As ideias do Dr. Arrojado Lisboa - um dos fundadores da
Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), órgão criado na Primeira
República com o objetivo de controlar os efeitos negativos da seca nos
estados atingidos pelo fenômeno22 - aproximam-se às de Capistrano
de Abreu. Ambos beberam da fonte na Geografia determinista de
Frierich Ratzel que considerava o homem como produto da terra.
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Logo, se o meio era árido e agressivo, seus habitantes estavam

do Piauí eram “bárbaros matadores de maniçobas mas dóceis

23 LISBOA, Arrojado. O problema das
seccas. Conferência realisada a 28 de
Agosto de 1913. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Vol.
XXXV. Rio de Janeiro: Officinas
Graphicas da Bibliotheca Nacional,
1916. p. 133.

escravos do patrão”23.

Numa conferência pronunciada em 28 de

24 LISBOA, Arrojado. O problema das
seccas...Opus cit., p. 132.

agosto de 1913, Dr. Arrojado Lisboa declarava os sertões como áreas

25 CUNHA, Euclides da. Os sertões.
8 ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.

associadas à seca, aquelas dos “rios não perennes, a que vai da

26 PRADO JR., Caio. História
econômica do Brasil. 48 ed. São
Paulo: Brasiliense, 2008.

fadados à rusticidade e ao flagelo. A vida do “sertanejo” gravitava, de
fato, sob a pressão do interior seco. Os habitantes do alto Gurguéia

corrente do rio Parnahyba, o rio lindeiro do Piauhy, aos mais
septentrionais dos affluentes mineiros das duas margens do rio São
Francisco”24. O efeito dessa demarcação espacial limitada aos
períodos de estiagem é visto na configuração territorial do “Polígono
das Secas” (1936), cuja imagem se ampara nas percepções negativas
do sertão nordestino conhecido por todos. Não seria exagero
comparar o Polígono com a imensa “ilha amuralhada” imaginada por
Euclides da Cunha propensa ao inculto e à rusticidade25.
Finalmente, Caio Prado Jr. tratou a estagnação econômica das
zonas interiorizadas como fruto de sua pouca valia em relação às
rígidas demandas bilaterais formuladas entre a Metrópole e a colônia,
sendo o açúcar e o ouro os principais produtos das negociações26. O
sentido da colonização dos sertões do Norte esteve aliado ao baixo
índice demográfico, aos pequenos rendimentos da criação de gado, à
uma economia acessória às minas e aos engenhos de açúcar, e à
dificuldade de entrada às vastidões formadas por núcleos de
povoamento “esparsos de contato e comunicações difíceis, muitas
vezes até impossíveis”27. Prado Jr. se alinha à historiografia de
Capistrano de Abreu, assimilando a ideia de sertões como regiões
praticamente vazias em detrimento das maiores concentrações
humanas estarem na faixa litorânea, já que o povoamento “não
penetra aí além de poucas léguas, em regra até menos, e se aglomera
exclusivamente na foz dos rios e na sua redondeza imediata”28 (sem
grifo no original). As povoações que surgiam além do litoral,

27 PRADO JR., Caio. Formação do
Brasil contemporâneo: colônia. São
Paulo: Companhia das Letras, 2011.
p. 35.
28 PRADO JR., Caio. Formação do
Brasil contemporâneo...Opus cit.,. p.
47.
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vegetavam, e inertes, não progrediam. Aliás, como ele acrescenta “o
isolamento desses núcleos da costa não é apenas com relação ao
interior, mas deles próprios entre si, mercê dos obstáculos opostos ao
trânsito por terra”29.
Na contramão do discurso formulado por esses autores e

Objetivos

passando por cima de regionalismos historiográficos, o objetivo da
tese é desconstruir a ideia de “vazio”, reconstruindo os processos de
urbanização e a formação de suas paisagens. Trata-se, portanto, de
um esforço destinado a revelar cotidianos vivenciados tanto no âmbito
local como em escala macroterritorial, isto é, apresentar dinâmicas
urbanas, sociais e comerciais pouco conhecidas e imperceptíveis em
longos recortes temporais. Privilegiam-se os “certoens” que não mais
existem, mas nos quais restam evidências materiais na documentação
oficial, nos mapas produzidos na época colonial e no próprio espaço
contemporâneo.
Pistas a serem devidamente desvendadas no intuito de

Recorte cronológico

recompor o processo de formação de territórios em longuíssima
duração, iniciando por volta dos anos 1660, década considerada como
ponto de partida da ocupação das zonas interiorizadas (quando ali
foram concedidas imensas sesmarias e instaladas missões jesuíticas
no interior da capitania da Bahia). Definiu-se o ano de 1820 como
baliza cronológica final. Nessa data, dois importantes eventos
ocorreram: a criação da comarca do Rio São Francisco (com sede na
vila da Barra) e a oficialização das vilas de Campo Largo, Pastos Bons
e São Bernardo. A primeira na capitania de Pernambuco, situada no
termo da vila da Barra em área de produção do “sal da terra” muito
comercializado com as capitanias de Minas Gerais e Goiás; as duas
últimas implantadas na capitania do Maranhão, ambas outrora sedes
de julgado em meados do Setecentos.

Hipótese

Isto posto, a hipótese da tese se ancora na representação de
sertões do Norte ativos e dinâmicos, de fato atuantes nas operações
de

urbanização

e

nas

conexões

socioeconômicas

internas

estabelecidas com diferentes partes da América portuguesa. Na
verdade, documenta-se que estiveram enquadrados numa complexa
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rede de povoações composta de diversos “nós” devidamente
hierarquizados – pousos, passagens, registros, missões religiosas,
capelas, freguesias, julgados, vilas e cidade – resultantes (ou não) de
formulações oriundas de políticas régias precisas voltadas ao controle
administrativo, fiscal, fundiário e social daquelas paragens. Sem
esquecer que essa malha de assentamentos atuou como mediação
nas

múltiplas

relações

sociais

praticadas

no

espaço,

cujas

materializações originaram paisagens híbridas e heterogêneas. A
título de exemplo, a Coroa apoiou a construção de caminhos terrestres
com trajetos, às vezes, sobrepondo antigas trilhas indígenas; além
disso, incontáveis estradas foram abertas pelos moradores a fim de
solucionar as demandas da vida cotidiana. Em 1820, havia 75 vilas30
e uma cidade implantada nos sertões do Norte, dezenas de paróquias
e por volta de 10 julgados, povoações que dão a ver o incremento da
ocupação dessas regiões à conjuntura política do Império português.
No âmbito econômico, a circulação de diferentes mercadorias,
em fluxos ritmados pelas viagens em embarcações ou pelos passos
dos comboios por longas estradas, comprova que o “vazio” e a
“profunda prostração” são mitos. Por todos os capítulos o leitor
perceberá que a urbanização sequenciava o incremento do mercado
interno em diversas escalas, das relações cotidianas às transações
macrorregionais. Nota-se que essas áreas, outrora ignoradas e
tratadas exclusivamente como dependentes do litoral, eram vivas e
nada insossas. Por exemplo, na capitania do Maranhão, além da
criação de gado - que de fato mobilizou as primeiras ocupações dos
seus sertões -, sumacas, barcos e canoas carregados de arroz, anil,
algodão, aguardente e “fazendas de qualidades, finnas, ordinárias,
31

sedas e galoens” destinavam-se à feira do julgado das Aldeias Altas .
Ali, aportavam mineiros e negociantes da Bahia, Piauí, Pernambuco e
Goiás para comprar os produtos “da terra” e do Reino assim como
escravos32. Em 1774, o governador Joze Cezar de Menezes relatou
sobre as relações estabelecidas pelo “sal da terra”, produzido no termo
da vila da Barra, com as comarcas do Serro Frio, Paracatu, Jacobina

30 Vilas: Penedo (1636), Itabaiana
(1667), Lagarto (1698), Mocha (1712),
Jacobina (1721), Rio de Contas (1724),
Itapicuru de Cima (1726), Inhambupe
(1726), Vila Nova do Rio São Francisco
(1732), Icó (1736), Aracati (1746),
Urubu (1748), Barra (1753), Monção
(1757), Viana (1757), Viçosa da Tutóia
(1758), Abrantes (1758), Mirandela
(1758), Tomar (1758), Pombal – BA
(1758), Soure – BA (1758), Viçosa do
Ceará (1759), Soure – CE (1759),
Arronches (1759), Messejana (1759),
Estremoz
(1759),
Arez
(1759),
Montemor o Novo da América (1760),
Portalegre (1761), São José de Mipibu
(1761), Santa Maria (1761), Assunção
(1761), Pedra Branca (1761), Campo
Maior (1761), Marvão (1761), Viçosa do
Piauí, (1761), Jerumenha (1761),
Parnaguá (1761), Crato (1762), Vila Flor
(1762), Simbres (1762), Pilar (1763),
Atalaia (1763), Conde (1764), Alhandra
(1765), Assú (1766), Pombal – PB
(1766), Sobral (1773), Granja (1776),
Vila Nova do Príncipe (1788),
Quixeramombim (1789), Vila Nova da
Rainha – PB (1789), Vila Nova del Rei
(1791), Vila Nova da Rainha – BA
(1797), Sousa (1800), Propriá (1800),
Vila Real de São João (1800), Anadia
(1801), São Bernardo das Russas
(1801), São João do Príncipe – CE
(1802), Caxias das Aldeias Altas (1805),
Flores do Pajeú (1810), Pilão Arcado
(1810), Vila Nova do Príncipe (1810),
Garanhuns (1811), Limoeiro (1811),
Pau d´Alho (1811), Santo Antão (1811),
Jardim (1814), Brejo da Areia (1815),
São Vicente de Lavras (1816), ItapicuruMirim (1817), Pastos Bons (1820),
Campo Largo (1820) e São Bernardo da
Parnaíba (1820). Cidade: Oeiras do
Piauí (1761).
31 CARTA do governador e capitão
general do Maranhão, D. Fernando
Antonio de Noronha, para a rainha D.
Maria I, a solicitar a elevação do julgado
das Aldeias Altas à dignidade de vila.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 91, D.
7508.
32 idem.
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33 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios....
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro. Vol. XL. Rio de Janeiro:
Officinas Graphicas da Bibliotheca
Nacional, 1923. p. 62.
34 OFÍCIO do ouvidor da capitania de
Pernambuco, Antonio Xavier Moraes
Teixeira, a Martinho de Melo e Castro,
informando
o
desenvolvimento
comercial de Paudalho e de Santo
Antão da Mata e a necessidade de
transforma-las em vilas a fim de
melhorar a aplicação da justiça na dita
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 160,
D. 11530.
35 ARRUDA, José Jobson de
Andrade. O elo perdido: a economia
brasileira entre 1780 e 1830. Resgate,
Campinas, v. 6, n. 7, 1997, p. 97-100.
36 REIS, Nestor Goulart. Notas sobre
a evolução dos estudos de História da
Urbanização e do Urbanismo no
Brasil. Cadernos de Pesquisa do LAP,
São Paulo, n. 29, Jan. – Jun.,
Laboratório de Estudos sobre a
Urbanização,
Arquitetura
e
Preservação,
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade de São Paulo, 1999, p.
32.
37 BAYÓN, Damián. Pensar con los
ojos. 2 ed. Cidade do México: Fondo
de Cultura Económica, S. A., 1993. p.
18.
38 DUBBINI, Renzo. Geography of
the gaze: urban and rural vision in
early modern Europe. Chicago:
University of Chicago Press, 2002.

e Piauí33. Segundo o ouvidor de Pernambuco, Antonio Xavier Moraes
Teixeira Homem, a povoação de Pau d´Alho merecia a elevação ao
status de vila por razões econômicas, além do adensamento
populacional que justificava a conversão. Era formada por 400 fogos,
alguns dos quais lojas de fazendas secas e molhadas. Toda semana
ocorria uma feira “de muito comercio de todos os generos da terra”, e
no seu distrito havia “muitos engenhos de açúcar e toda a sorte de
lavouras”34. Portanto, é aceitável, como afirma José Jobson de
Andrade Arruda, pensar a estagnação econômica, não só dos sertões,
mas de muitas partes da colônia, como uma falácia, pois os colonos
buscavam integrar-se nas malhas do sistema colonial comercializando
uma enorme variedade de gêneros oriundos tanto do Reino como do
mercado interno fortemente integrado35.
A hipótese, os objetivos e os questionamentos acima serão
respondidos por meio de um enfoque teórico-metodológico alinhado
ao campo disciplinar da História da Urbanização que respalda a tese.
As palavras grifadas no relato de Manuel Nunes Colares dão o teor do
aporte heurístico, basicamente relacionado à noção de processo
social ao jogo das escalas proposto por Nestor Goulart Reis Filho36 e
pelo historiador francês Bernard Lepetit em seus estudos sobre a
História Urbana nas suas interfaces com a história da cultura material,
articulando o tripé Urbanização, Arqueologia e Paisagem. Através da
interpretação de séries documentais (cartográficas e manuscritas), e
como poeticamente descreveu o historiador de arte argentinoDamián
Bayón, é preciso pensar con los ojos os objetos, extrair de suas formas
e cores discursos escondidos, tornar o visível em algo dizível, para
assim decifrar, integrar mundos e assumir os fenômenos de sua
criação37. A metodologia de Bayón se aproxima à ideia de “geografia
da vista” (geography of the gaze) do arquiteto italiano Renzo Dubbini38.
Para ele, antes de realizar uma “história da imagem” é profícuo
adentrar no universo da “história da visão”, conjugando percepção e
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experimentação39, algo salientado por Nestor Goulart Reis Filho em
suas investigações.
Nos 154 anos abordados, posicionaremos os sertões do Norte
numa arena interativa, na qual os atores de sua história e o jogo das
escalas geográficas e temporais dimensionarão as perspectivas
epistemológica

e

empírica.

Nesse

aspecto,

os

trabalhos

desenvolvidos por Nestor Goulart Reis Filho na FAU USP são deveras
inspiradores. Desde os anos 1950, Reis Filho introduziu um método
inovador de análise da rede urbana no Brasil colonial, articulando
aspectos da produção da paisagem urbana com a urbanização em
dimensão macro, fruto de políticas da Coroa portuguesa. Trata-se de
um esforço de compreender a sistematização da rede urbana como
parte fundamental de um processo de produção de territórios
relacionado as escalas “nacional” e intraurbana à dimensão
intercontinental40. A adoção de diferentes escalas tem a intenção de
conhecer o objeto de estudo desde os eventos sucedidos nos lugares
da vida cotidiana, em cronologias de curta duração, até abranger
grandes áreas, nas quais o deslocamento humano ocorre em períodos
prolongados e o processo se alastra. Essa articulação de escalas
demanda o desenvolvimento de cartografias regressivas que
permitam diferentes formas de apreensão e conhecimento espacial.
De acordo com Lepetit, a escolha de uma escala particular procura
apreender a conformação e o arranjo dos objetos no território, sem,
contudo contradizer aquilo que é percebido em outras escalas de
análise; ao invés, “as conclusões que resultam de uma análise
conduzida numa escala particular não podem ser opostas às
conclusões obtidas numa outra escala”41. Na esteira do pensamento
de Lepetit, Cláudia Damasceno Fonseca inferiu que, a passagem da
pequena à grande escala geográfica remodela o olhar e a forma do
objeto: “de um conjunto de pontos indistintos, distribuídos numa vasta
superfície, ele se transforma, primeiramente, numa rede hierarquizada
(formada por nódulos com diferentes capacidades de polarização) e,

39 DUBBINI, Renzo. Geography of
the gaze...Opus cit., p. 9.
40 LEPETIT, Bernard. Por uma nova
história urbana...opus cit., p. 191-226.
41 LEPETIT, Bernard. Por uma nova
história urbana...opus cit., p. 225.
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42 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei: espaço e
poder nas Minas setecentistas. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2011. p.
42.
43 MILLER, Daniel. Trecos, troços e
coisas: estudos antropológicos sobre
a cultura material. Rio de Janeiro:
Zahar, 2013. p. 90.
44 BUENO, Beatriz Piccolotto
Siqueira. O Brasil-Colônia: em que
medida mais urbano do que parece à
primeira
vista?
Actas
Primer
Congreso Iberoamericano de Historia
Urbana. Ciudades en el tiempo:
infraestructuras,
territorios,
patrimonio, Santiago de Chile, mesa
n.º 21, p. 826, 2016.
45 Para Raphael Bluteau, corografia
seria a descrição de qualquer país,
região ou lugar. Ver BLUTEAU,
Raphael. Vocabulario Portuguez &
latino:
aulico,
anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. Vol. 2. p. 556. Disponível
em http://www.bbm.usp.br. Acesso
em 27 jan. 2017.
46 BRAUDEL, Fernand. Civilização
material, economia e capitalismo nos
séculos XV-XVIII. (As estruturas do
cotidiano). 2 ed. Tomo II. São Paulo:
Martins Fontes, 2009. p. 17.

em seguida, em espaços intraurbanos de diferentes extensões e
densidades”42.
Nesse sentido, a compreensão dos processos de urbanização e
das paisagens dos “certoens” requer o uso de ao menos três escalas.
Uma macro, atinente à totalidade dos sertões do Norte que envolviam
áreas das capitanias do Maranhão, São José do Piauí, Pernambuco e
suas anexas (Ceará, Rio Grande, Paraíba e comarca de Alagoas),
Bahia e Sergipe del Rei. Nesse panorama foram excluídas as
comarcas de Porto Seguro e Ilhéus por razões empíricas. A macroescala traduz, por assim dizer, o modo como os processos de
urbanização se “objetificaram”43 no território numa rica rede de
povoações integrada à teia de caminhos (terrestres e fluviais), cuja
imagem transporta as paróquias, os julgados, as vilas e as cidades, e,
por extensão, os sertões, para relações que extrapolavam os
contornos do concelho ou das capitanias em questão. Para Beatriz
Bueno, os desafios da perspectiva macrorregional são desejáveis,
haja visto a predominância de uma historiografia preocupada em
examinar a urbanização dentro dos territórios dos atuais estados
brasileiros44. A segunda dimensão analítica é a corográfica45 e diz
respeito ao estudo de uma capitania, comarca ou termo de uma vila
específica. Por fim, a escala micro envolve a interpretação da
paisagem intraurbana e suas vinculações com os fatos cotidianos,
com os atores e com as políticas de urbanização da Coroa. Como
postulado por Fernand Braudel, é através dos fatos miúdos (e nunca
indiferentes) como o comer, o andar, o morar e o vestir que as
sociedades se revelam46. O último capítulo da tese aprecia essa
dimensão justamente por estudar os processos de transformações da
paisagem de Oeiras em três cronologias – freguesia (1697), vila (1712)
e cidade (1761).
A abordagem teórico-metodológica sugere, ainda, o estudo da
urbanização e da paisagem voltado à articulação complementar entre
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o material e simbólico, instâncias não dicotômicas, porque a
materialidade comporta ideologias e códigos imateriais47. O historiador
Ulpiano T. Bezerra de Meneses põe luz sobre os diálogos possíveis
entre a cultura material e a não material. Pensa que, a fissão radial
entre elas seria ignorar, sobretudo, a ubiquidade da materialidade das
coisas que penetrou todos os poros das relações humanas48. A
natureza relacional dos objetos com o homem se refere sempre às
significativas formas de organização social que os produziu. Assim, os
artefatos são produtos e vetores de relações sociais49. Por um lado,
eles resultaram de processos historicamente determináveis pela ação
do homem no mundo; por outro, dão condição a que se produzam e
efetivem novas relações sociais50. As ideias de Meneses abrangem,
além de objetos, estruturas, modificações na paisagem e outros
arranjos espaciais, bem como os significados simbólicos atribuídos
aos artefatos51.
O interesse pela materialidade advém da possibilidade de fazer
52

história a partir das coisas , da dimensão concreta das relações
sociais, sem ignorar as metáforas, as tensões, os símbolos e a
imaterialidade presente na vida. Os objetos trazem à existência novas
culturas, eles reorganizam relações sociais e são portadores ou
resultados do movimento entre o simbólico e o material. O contato
entre esses dois tipos de movimento é geracional, transformador e
ordenador53. Essa dinâmica de rearranjos se assemelha à noção de
“prático-inerte” introduzida por Jean Paul Sartre54, mas alavancada
nos circuitos acadêmicos nacionais pelo geógrafo Milton Santos. O
“prático-inerte” seria a prática social depositada nas coisas, tornada
condição para novas práticas. Envolve redistribuição de fatores que
não são indiferentes às condições preexistentes, herdadas55.

47 GOTTDIENER, M. Postmodern
semiotics: material culture and the
forms of postmodern life. Cambridge:
Blackwell Publisher Inc., 1995. p. 54.
48 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de.
A cultura material no estudo das
sociedades antigas. Revista de
História. n. 115 (julho-dezembro), São
Paulo, 1983. p. 107.
49 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de.
A cultura material no estudo das
sociedades antigas...Opus cit., p.
113.
50 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de.
A cultura material no estudo das
sociedades antigas...Opus cit., p.
113.
51 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de.
A cultura material no estudo das
sociedades antigas...Opus cit., p.
112.
52 RIELLO, Giorgio. Things that
shape history: material culture and
historical narratives. in HARVEY,
Karen. History and Material culture: a
student’s guide to approaching
alternative
sources.
London:
Routledge, 2009. p. 25.
53 URBAN, Greg. Objects, social
relations, and cultural motion. In
AGBE-DAVIES,
Anna;
BAUER,
Alexander A. (ed). Social archeology
of trade and exchange: exploring
relations among people, places, and
things. Walnut Creek: Left Coast
Press, 2010. p. 224.
54 SARTRE, J. P. Critique de la
raison dialectique (Tome I, Théorie
des ensembles pratiques). Paris:
Gallimard/NRF, 1960.
55 SANTOS, Milton. A natureza do
espaço: técnica e tempo, razão e
emoção. São Paulo: Edusp, 2009. p.
140.
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diferentes proporções e escalas, serão encarados como fontes

57 LEPETIT, Bernard. Por uma nova
história urbana...opus cit., p. 31.

primárias, mas para tanto necessita-se reconstruir historicamente tal

Os objetos feitos ou instituídos pela ação humana, em suas

materialidade por meio do cruzamento de séries documentais visuais
(mapas, gravuras, desenhos e fotos) e textuais, espacializadas em
bases cartográficas atuais. Novamente, trata-se de uma abordagem
metodológica muito aplicada por Nestor Goulart Reis Filho em suas
pesquisas. Para o autor, os arquitetos deram atenção aos vestígios
materiais - como os exemplos remanescentes da arquitetura e do
urbanismo, a cartografia, a iconografia e as fotografias – como aportes
empíricos basilares à compreensão da sistemática ação urbanizadora
portuguesa durante o período colonial56.
A pesquisa se insere, portanto, na intersecção entre História da
Urbanização e a História da Cultura Material, valendo-se da Geografia
e da Arqueologia da Paisagem como fundamentos teóricos. Além
dessas disciplinas, a tese gravita na órbita da História do Urbanismo,
da Arquitetura, da Economia (principalmente relativa ao mercado
interno)

e

da

História

Social

e

Cultural.

Busca-se

com

a

multidisciplinaridade evitar juízos infundados que possam empobrecer
os resultados esperados. Bernard Lepetit considerou as diferentes
disciplinas como atuantes no mesmo tipo de conhecimento e que entre
elas as inter-relações são múltiplas e os limites jamais estanques57.
Essa perspectiva metodológica amplia os horizontes conceituais sem
restringi-los a visões parciais, demonstrando uma democracia
cognitiva na tentativa de dar sentido ao mundo através da interação
entre os diversos campos do saber.
Os temas centrais da tese terão suas representações
reconstruídas através da leitura conectada entre fontes manuscritas
textuais e cartográficas, bem como por meio dos remanescentes da
própria paisagem contemporânea percebidos nas viagens a campo
realizadas durante o curso de doutorado. As fontes primárias têm sido
inventariadas desde o início do mestrado (março, 2009), contendo
séries documentais de natureza variada e heterogênea. Quanto às
séries cartográficas, a pesquisa localizou aproximadamente 113
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mapas datados da segunda metade do século XVII ao século XIX. O
tratamento serial dos mapas é basilar para remontar vazios e
omissões, intencionais ou não. Tal intersecção permite reconstruir em
retrospectiva as metamorfoses nas “fisionomias” dos sertões do Norte,
mostrando sua geografia física e humana e sua respectiva rede de
povoações em contínua transformação, expondo-os menos estáticos
do que pareciam ao primeiro olhar. Com efeito, destaca-se a
importância da conexão entre texto (hermenêutica) e imagem
(representação) com o intuito de produzir mapas temáticos que
apontem as articulações pretéritas dos assentamentos humanos nas
três escalas geográficas eleitas para análise. Trata-se de uma
renovação metodológica ao usar tecnologias emergentes da
informática

na

elaboração

de

cartografias

regressivas

que

reconfiguram dinâmicas de um território considerado injustamente
como “periférico” e alheio aos desígnios da Coroa portuguesa.
Doravante, instrumentos de georeferenciamento como o GIS
(Geographic Information System) serão fundamentais para dar a ver
interações macroterritoriais de outra forma invisíveis. O know-how foi
adquirido em aulas realizadas na disciplina – O mapa e a renovação
da Geografia – cursada no Departamento de Geografia da FFLCH –
USP, assim como em minicursos promovidos pelo CeSAD-FAUUSP,
fundamentais para orientar instrumentos de espacialização de dados
de naturezas diversas e produzir mapas temáticos que revelem
aspectos de outra forma invisíveis nas fontes pesquisadas. Convém
salientar que não se tinha sequer outro estudo de apoio em termos
dessa metodologia de reconstrução da rede urbana em larga escala,
tendo de amadurecer esses procedimentos e inventar literalmente
uma forma de captar essas dinâmicas sociais no espaço.
Foram

compulsados

e

transcritos

mais

de

quinhentos

documentos oficiais – cartas régias, alvarás, ofícios, devassas,
relatório das autoridades governamentais e eclesiásticas, descrição
das freguesias, vilas e bispados, etc. Em Portugal, durante os sete
meses de realização da Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPEFAPESP, out. 2015-abr. 2016), vinculada à Universidade do Algarve e
sob a supervisão da Profa. Dra. Renata Klautau Malcher de Araujo, foi
possível

localizar

fontes

que

ajudaram

a

preencher

certos

questionamentos existentes antes da viagem. Entre esses, no Arquivo
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58 OFÍCIO da Mesa de Consciência e
Ordens sobre a proposta do bispo de
Pernambuco para o provimento de
várias igrejas, dignidades, conezias, e
suas resultas, divisões, augmento, e
estabelecimento de congruas para
algumas igrejas do mesmo bispado.
ANTT, Ordem de Cristo, Padroado do
Brasil, Bispado de Pernambuco.
Maço 13, Caixa 13.
59 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a fundação das novas
povoações na capitania; remetendo a
respectiva lista dos seus moradores e
dando conta da entrega de sesmarias
aos habitantes destes novos locais.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 547.
60 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre a falta de
segurança na povoação de Pastos
Bons, em virtude do juiz responsável
estar em Aldeias Altas (documento
anexo).
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 389.
61 ORDEM Régia; Auto de Criação e
Termo
de
Demarcação
e
levantamento do pelourinho da vila da
Barra. Jacobina, 10 de novembro de
1804. Manuscrito da Fundação da
Biblioteca Nacional. Localizador: II –
34, 6, 39.

Nacional da Torre do Tombo, em seu fundo “Padroados do Brasil”, há
vários

ofícios

das

autoridades

eclesiásticas

do

bispado

de

Pernambuco solicitando a fragmentação das imensas paróquias dos
sertões. Não obstante, as cartas régias de 26 de outubro de 1795 e 11
de novembro de 1797 mudaram os rumos da compreensão das
freguesias coladas. Antes da estadia em Lisboa, a pesquisa tinha uma
vaga ideia da quantidade de igrejas matrizes de natureza colativa, mas
as cartas régias esclareceram as incertezas. Ambas convertiam todas
as freguesias de índios e os curatos amovíveis ao status de colada,
pela qual o padre se tornava vigário perpétuo da igreja e participava
da folha de pagamentos da Fazenda Real, recebendo as côngruas
anuais. Cabia à Coroa, por sua vez, reparar os ornamentos do altarmor do templo integrante do Padroado régio58.
Graças aos CD’s do Projeto Resgate Barão do Rio Branco
(gentilmente

fornecidos

pela

Cátedra

Jaime

Cortesão

do

Departamento de História da Universidade de São Paulo) e aos
manuscritos digitalizados e disponíveis nos sites da Fundação da
Biblioteca Nacional, Biblioteca Nacional da Espanha, Biblioteca
Nacional de Portugal e Arquivo Público Mineiro, nosso trabalho
encontrou facilidades de percurso. Algumas das fontes são inéditas,
como a “Rellação de todos os possuidores das terras desta Capitania
de Sam Jozé do Piahuy (...)”59 feita pelo governador João Pereira
Caldas, na qual estão arrolados todos os moradores da capitania e
suas respectivas sedes de fazenda ou sítios. Já a “Direcção quem
andam os Juizes das Povoaçoins abaycho declaradas os seus
respectivos

Julgados”,

escrita

pelo

desembargador

Francisco

Marcelino de Gouveia, deu conta dos aspectos qualitativos e
quantitativos das freguesias da capitania de São José do Piauí com
intuito de transformá-las em julgados ou vilas60. Na Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro existe a carta régia de fundação da vila da Barra do
Rio Grande do Sul61, criada em 1753, que pormenoriza o desenho do
núcleo então remodelado segundo padrões estéticos de harmonia e
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formosura característicos da política de urbanização de moldes
iluministas vigentes a partir do reinado de D. João V, mas praticados
pelo Marquês de Pombal em projetos de vilas empenhadas na
civilização dos índios.
A narrativa que ora se apresenta foi propositalmente escrita em
terceira pessoa do singular para dar voz aos agentes da urbanização.
Evocam-se os discursos de homens e mulheres por sorte grafados na
documentação

compulsada.

Eles

que

viram,

vivenciaram

e

perceberam os sertões, ou, no caso dos oficiais régios que às vezes
se deslocaram às áreas interiorizadas ou tratadas como “sertão” e
divulgaram o imaginário social coetâneo traduzido em vocábulos cuja
semântica muitas vezes diverge da atual. Quando certos termos
centrais apareciam nas fontes (p. ex. paróquia, sertão, região,
comarca, lugar, itinerário, matriz, etc.), prontamente se recorria aos
dicionários de Raphael Bluteau e de Antonio Moraes Silva - ambos
digitalizados no site da Biblioteca Brasiliana Mindlin - no intuito de
utilizar a expressão conforme sua aplicação no Setecentos,
acautelando-se, desse modo, para não cometer anacronismos.
Assim, nessa busca, a tese se organiza em duas partes, além
dessa introdutória e das considerações finais. A primeira – Discurso
e materialidade como representação dos “certoens” do Norte –
reflete

sobre

as

narrativas

dos

sertões,

pautando-se

nas

materialidades e nos agentes que as produziram. A seção reúne os
dois primeiros capítulos do trabalho. O primeiro – “Pensar con los
ojos” sertões – se dedica em debater as ideias de “sertão” segundo
o léxico coevo e recentes estudos que se debruçaram em
compreendê-lo. O objeto em análise, a alteridade geográfica do
mundo litorâneo, abriga significativas ambiguidades desde o seu
aparecimento no Brasil: locus da tensão e da dúvida, mas espaço da
esperança e da certeza. A diversidade aparece como leitmotiv do
capítulo. De início, apresentam-se variados meio-ambientes, além da
conhecida Caatinga, para, em seguida, percorrer o fascinante
universo da toponímia. O que dá a ver a paisagem toponímica?62 Em
termos etnográficos, dá a ver as heterogêneas sociedades indígenas
compostas de povos tupis ou da “etnogênese” de antigos grupos

62 Pergunta inspirada no ensaio de
KANTOR, Iris. Usos geopolíticos da
memória toponímica na formação do
Estado brasileiro (1750-1850). In
OLIVEIRA, Francisco Roque de;
VARGAS, Héctor Mendonza. Mapas
de metade do mundo. A cartografia e
a construção territorial dos espaços
americanos: séculos XVI a XIX.
Lisboa:
Centro
de
Estudos
Geográficos da Universidade de
Lisboa, 2010. p. 299-315.
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secularmente ali assentados. O nome dos lugares também expõe
diferentes economias relacionadas à criação de gado e ao refino do
“sal da terra”. Por último, foram convocados as Ordens Religiosas e
os grandes sesmeiros (os que lá chegaram...) à arena da urbanização,
agentes que participaram dos processos por meio do impulso dado à
colonização ou ao erguimento de currais, casas e aldeias
missioneiras.
O segundo capítulo – As marcas do movimento – aborda os
aspectos intangíveis (simbólicos) e os suportes materiais do
movimento, as suas “marcas” – caminhos terrestres e fluviais, pousos,
passagens e registros. Os sertões são percebidos como espaços
devotados à circulação e à conexão de lugares e regiões. O capítulo
se esforça em demonstrar o movimento como condição sine qua non
à transformação dos sertões. Inclusive nas “marcas” o movimento está
presente: durante o pouso havia a expectativa da partida; na
passagem, o momento da cobrança fiscal previa o cruzamento dos
rios, assim como no registro, localidade de controle administrativo dos
produtos que transitavam sobre o chão. Convém lembrar que, as vias
terrestres e os rios não foram simples eixos de condução. Ao contrário,
como informa Renata Malcher de Araujo para o caso do Mato Grosso,
mas com clara aplicação aos sertões do Norte, “a abertura de
caminhos revela e atesta, acima de tudo, uma estratégia de ligação
territorial, do qual nunca deixou de estar presente a visão de conjunto
da massa continental”63.
A segunda parte – Plantar povoações e converter os sertões
em territórios – destina-se a compreender as políticas de
urbanização procedentes da Coroa portuguesa e os trabalhos dos
seus representantes (civis e eclesiásticos) em efetivá-las. Recorre-se
aos processos sociais que resultaram na rede de povoações. Defendia
o pintor Paul Klee, demonstrado através de exemplos, que os
processos de gênese e desenvolvimento das formas que desenham o
mundo são mais relevantes que a própria forma64. Os processos são
vida, a forma é morte, “o dar forma é movimento, ação”65. Nesse
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aspecto, a tese transporta as povoações às causas que as animavam,
mesmo que as ações demandassem sérios conflitos e jogos de poder.
O conteúdo dessa seção inclui desde o capítulo 3 ao capítulo 7.
Como o próprio título do capítulo 3 sugere – A rede eclesiástica
-, o seu objetivo se respalda em interpretar o papel das capelas filiais
(ou aplicações) e das freguesias (curato amovível, freguesia colada,
vigararia da vara e paróquia de índios) na colonização dos sertões,
definindo circunscrições antes fragilmente delimitadas por currais,
fazendas e missões religiosas. A instituição de aplicações e de
paróquias nos sertões do Norte precedeu a rede civil de julgados, vilas
e cidade. O capítulo quantifica as freguesias em cronologias às vezes
incertas. Procura-se, por meio da história quantitativa e qualitativa, dar
significado ao espaço dito sacro. Ainda se oferece um curto debate da
constituição das circunscrições maiores, notadamente as prelazias, os
bispados e o arcebispado da Bahia.
O quarto capítulo – Os territórios e os agentes da justiça –
centra-se nas configurações espaciais da justiça, entendida como um
dos motivos fundadores da rede de povoações civis. Põe luz nos
“julgados”, nível hierárquico concedido aos lugares nos quais a Coroa,
por algum motivo geoestratégico, não queria criar uma vila. Os
trabalhos de Cláudia Damasceno Fonseca66 e de Joaquim Romero
Magalhães67 foram luminosos por incluir os julgados nas políticas do
Estado como respostas “paliativas” ou “transitórias” aos conflitos
exercidos nos lugares onde o adensamento populacional não
justificava a instalação de uma Câmara. Além disso, apresenta-se a
atuação dos agentes da justiça – juízes ordinários, escrivães, juízes
de fora, ouvidores (no Brasil também conhecidos como corregedores)
– no rearranjo territorial e urbano das capitanias do Norte. Os juízes
de fora e os ouvidores eram magistrados togados, e sua residência,
sempre em vilas ou cidades, conferia ao seu ofício um caráter
eminentemente urbano. Outro aspecto discutido diz respeito à criação
de comarcas, jurisdições sob a alçada do ouvidor que congregava
concelhos, paróquias, julgados e arraiais não oficializados. A sua

66 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei: espaço e
poder nas Minas setecentistas. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2011.
67 MAGALHÃES, Joaquim Romero.
Concelhos e organização municipal
na Época Moderna. Miunças 1.
Coimbra: Imprensa da Universidade
de Coimbra, 2011.
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fundação procurava melhorar o acesso à justiça letrada quando os
litígios não eram julgados no tribunal da vila mais próxima.
O quinto capítulo intitulado Novos horizontes urbanos se
refere aos processos de criação da rede urbana nos sertões do Norte.
Novamente, a busca pela justiça em meio às tensões sociais
representou o argumento basilar à concessão da dignidade de vila às
freguesias e julgados pleiteantes. Prevalecia a ideia de que as vilas
converteriam os sertões indômitos em espaços “obedientes”,
purificando-os, em termos ideais, de toda a sorte de fraude. Nesse
quadro, o discurso dos agentes da Coroa retratou o território como um
“corpo”, adoecido pelas injustiças, mas submetido ao “remédio” da
justiça das vilas e corregedorias. Observa-se que condicionantes de
ordem geográfica (distância), demográfica e simbólicos prevaleceram
nas petições dos moradores desejosos pela elevação de status. A
criação de gado, ou a dimensão econômica, não fundamentou os
requerimentos. Quando aparecia nos textos era como complemento
às variáveis citadas. Com respeito às vilas de índios, elas participaram
dos projetos de civilização indígena preconizados, especialmente, no
Diretório dos Índios de 1757, normativa redigida pelo meio irmão do
Marquês de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. É
flagrante nas fontes consultadas que a situação das vilas de índios
ocorreu em lugares de vivência pretérita dos nativos. O capítulo ilustra
como estudo de caso a pequena “biografia” da vila de Caxias das
Aldeias Altas, contemplando uma cronologia que vai desde meados
do século XVIII - quando a povoação era um minúsculo julgado
instalado na margem do rio Itapicuru - até as primeiras décadas do
Oitocentos, momento no qual o seu efervescente comércio a deslocou
para outro patamar da rede urbana, superando, inclusive, a cidade de
Oeiras do Piauí. Com efeito, os negociantes de Caxias, sede de juiz
de fora, tinham contatos comerciais distribuídos nas capitanias de
Pernambuco, Bahia, Piauí, Pará e Goiás.
No capítulo 6 – Sertões, tensões: territórios e hierarquias em
disputa – a narrativa reflete sobre as disputas de poder procedentes
de diferentes agentes da urbanização dos sertões, com clara
repercussão

na

reorganização

dos

contornos

territoriais

das

capitanias do Norte e nas hierarquias da rede de povoações correlata.
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Contas. Realça-se os conflitos nas instituições eclesiásticas para,
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depois, explorar o âmbito da administração civil. Mapas reconstituem

69 INGOLD, Tim. Trazendo as coisas
de volta à vida...Opus cit., p. 29.

O jogo das escalas perpassa todo o capítulo, iniciando com a macroescala até reduzir o foco de abordagem à micro, chegando a notar a
interferência de um artefato (sacrário) na hierarquia da vila de Rio de

os territórios disputados, como as ilhas do rio São Francisco e as
fronteiras das capitanias do Maranhão e Goiás.
O sétimo e último capítulo – Imaginando e escavando as
paisagens de Oeiras do Piauí – interpreta os acontecimentos na
escala do intraurbano da cidade de Oeiras, a capital da capitania de
São José do Piauí. Imaginar seria o termo adequado às indagações
propostas no capítulo. A imaginação (associada com dados empíricos)
cria paisagens, sendo compreendida como a projeção consciente de
objetos posicionados como possibilidade, isto é, uma mediação de
conhecimento das coisas não vistas e vistas68. E as coisas, como
infere o antropólogo Tim Ingold, é um certo agregado de fios vitais, um
lugar onde vários aconteceres se entrelaçam69. Imaginar mescla-se
com o sentido da visão, de modo que “ver” implica experimentar o
mundo com os “olhos da imaginação”. Para Cosgrove, a imaginação
é um dos principais instrumentos de representação e de existência
humana70. Nesse item, o leitor é convidado a um passeio cronológico
e espacial no núcleo urbano a partir de sua oficialização como curato
amovível, movimentando-se em direção à vila da Mocha, o principal
centro ordenador da comarca, e aportando, em 1761, à cidade. O
Piauí foi definido em 1758 durante as viagens de demarcação da
capitania coordenadas por Francisco Marcelino de Gouveia. A
capitania se fez em imagem, na carta geográfica desenhada pelo
engenheiro militar e cartógrafo Henrique Antonio Galuzzi. As
tessituras sociais e materiais da cidade serão abordadas no tópico
destinado ao exame do “acento das cazas”, uma espécie de censo
elaborado pelo governador João Pereira Caldas em que estão listadas
todas as habitações erigidas no núcleo e no periurbano. Por seu turno,
a sociedade mapeada no “acento” mostrava-se diversificada, formada
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por índios, brancos e negros escravos e forros. A leitura das paisagens
finaliza por volta de 1818, quando o sobrado de João Nepomuceno
surge ao lado da igreja matriz, sem esquecer da passagem dos
naturalistas Spix e Martius que registraram suas percepções sobre a
“fisionomia” do município.
Um caderno de mapas temáticos em tamanho A1 acompanha o
volume da tese. A indicação das cartas em sequência numérica se
encontra ao longo dos capítulos e sua leitura deve ser simultânea ao
texto, caso contrário será difícil visualizar o que está sendo dito.
Lançar luz sobre os processos de urbanização e paisagens dos
sertões do Norte permitiu levantar um conjunto de novas perguntas,
porém ancoradas nos estudos iniciados a partir da década de 1960
pelo Prof. Nestor Goulart Reis Filho. A seguir, esboça-se, em linhas
gerais, o percurso de pesquisas dedicadas à História da Urbanização
brasileira, algumas das quais basilares para o objeto em pauta.

Breves apontamentos sobre a História da Urbanização do Brasil

O estudo da História da Urbanização como um processo social,
cujos artefatos materiais se expressam em redes de povoações
hierarquicamente posicionadas no território amalgamando-se à
paisagem, é um tema disciplinar recente. No Brasil, um dos
fundadores do campo é Nestor Goulart Reis Filho, que por meio de
vestígios materiais, propôs estudar a questão em perspectiva histórica
e sistêmica, enfatizando as especificidades da política de colonização
e urbanização e os seus produtos no longo tempo, teorizando o papel
de cada núcleo em meio à rede urbana em escalas de experiências
diversas (local, regional, transoceânica). Em Contribuição ao estudo
da evolução urbana no Brasil (1500 – 1720)71, Reis Filho delineia tal
linha de investigação, mostrando como a política da Coroa portuguesa
condicionou o processo de desenvolvimento de aglomerados urbanos
na colônia. Uma das características centrais da urbanização brasileira
seria a dispersão dos seus habitantes e a instalação de uma teia de
povoações crescida “por extensão”, tendo as cidades reais como
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centros regionais do controle social e econômico. Disso decorreu a
conceituação de urbanização como um processo social que permite
“por em destaque simultaneamente as condições concretas e
continuidade do processo no âmbito histórico e as configurações que
assume segundo os contextos empíricos em que se desenvolve”72. Na
mesma direção, o ensaio de Eric Lampard foi publicizado em Chicago
no mesmo período (1965), prevenindo que o objeto da história urbana
deveria ser não a cidade, mas a urbanização como processo social e,
dessa forma, interdependente da História Social73.
Após a tese de livre docência de Nestor Goulart, o trabalho da
norte-americana Roberta Marx Delson – Novas vilas para o Brasil –
colônia. Planejamento espacial e social no século XVIII74, questionou
o mito da falta de planejamento para as vilas e cidades do Brasil
setecentista. Amparada em séries cartográficas antigas, Delson
analisou a política de controle da Coroa relacionando-a ao ideário
iluminista (onde a regularidade do traçado das vilas previamente
projetadas espelhava beleza e harmonia social) como exemplo de
planejamento executados na América portuguesa. Na escala do
território, a Metrópole teria incentivado a ocupação de zonas afastadas
do mar através de um sistema de cidades, vilas e outros
assentamentos humanos claramente organizados em rede e nos seus
espaços intraurbanos. A autora aponta que a cidade de Oeiras do
Piauí e as vilas de Icó e Aracati foram fruto de políticas de
interiorização da urbanização imposta pela Coroa portuguesa
configuradas em ampla escala e levadas a cabo a partir da década de
1690, momento no qual D. Pedro II buscou regularizar as sesmarias e
reduzir o poder dos mandatários dos sertões75.
Nos anos 1980 novos rumos marcaram a História da
Urbanização brasileira, com destaque para os estudos de Murillo
Marx. Em Cidade brasileira (1980)76, Marx já intui o papel da Igreja
Católica na estruturação da rede urbana colonial e no desenho das
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povoações. No entanto, é em Cidades no Brasil, terra de quem?77 que
detalha a aliança entre a Igreja e o Estado, esclarecendo como e
quanto a Coroa delegou ao clero a tarefa de urbanizar boa parte dos
seus domínios, do que resultou uma rede eclesiástica de capelas e
freguesias que, em número e áreas de incidência, superou e muito a
rede civil de julgados, vilas e cidades.
Sequenciando as diretrizes metodológicas de Nestor Goulart
Reis Filho destacaram-se os estudos de Renata Klautau Malcher de
Araujo78 sobre a urbanização da Amazônia pombalina e regiões de
fronteira. A pesquisa de Cláudia Damasceno Fonseca79 fiou-se
também nos trabalhos de Nestor Goulart Reis, Murillo Marx e Bernard
Lepetit (seu primeiro orientador) ao abordar a urbanização da
capitania de Minas Gerais em suas diversas escalas e hierarquias,
mostrando a ampla rede de freguesias, julgados e vilas ali estruturada,
em meio a uma única cidade – Mariana. No entanto, observa-se a
prevalência dos debates em torno das principais zonas e centros
urbanos implantados ao longo da costa atlântica ou em áreas
consideradas estratégicas aos planos geopolíticos de Portugal, como
a Capitania do Rio Negro na Amazônia ou Mato Grosso, ou áreas de
mineração como Minas Gerais. As regiões classificadas como
“periféricas” ao interesse da Coroa mereceram menos atenção dos
pesquisadores, só recentemente se tornando objeto de estudos
pormenorizados.
No que cerne às zonas ditas periféricas aos interesses da Coroa,
enquadram-se as publicações de Maria Fernanda Derntl que estudou
a capitania de São Paulo no governo do Morgado de Mateus80; Deusa
Boaventura que se dedicou à rede de povoações de Goiás81; Juliano
Loureiro de Carvalho que se debruçou nos processos de urbanização
da zona da mata paraibana do período pombalino à chegada da
família real no Brasil82; Adriano Bittencourt Andrade que explorou o
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Recôncavo baiano83 e Catarina Agudo Menezes que rastreou a
formação do território de Alagoas tomando como base empírica o
mapa mural do cartógrafo Georg Marcgraf84. A tese de doutorado de
Isabelle Braz Peixoto da Silva, sob a orientação de John Manuel
Monteiro, descortinou o universo social indígena da capitania do Ceará
Grande e as políticas do Marquês de Pombal voltadas à civilização
nas vilas criadas depois da publicação do Diretório dos Índios (1757)85.
A autora interpretou os nativos como agentes ativos do projeto
pombalino, e, nesse sentido, percebeu que a ação do índio “não se
restringia apenas ao mundo pré-colonial, mas abrangia igualmente
saberes e aprendizados adquiridos no mundo colonial”86.
Outra tese de doutorado, a de Clovis Ramiro Jucá Neto, se inclui
nesse grupo de pesquisadores comprometidos em divulgar a
urbanização em áreas mais interiorizadas87. Com foco nas vilas de Icó
e Aracati, e valendo-se da historiografia regional e dos memorialistas,
Jucá Neto articulou os impactos da criação de gado na urbanização
da capitania do Ceará. Sua investigação ampliou a compreensão do
povoamento das terras recônditas ao mostrar o emaranhado viário que
entrecortava o território do Ceará. Naquele momento, as vilas eram
sua preocupação, tanto que as paróquias e as capelas não foram
incluídas na tese. Recentemente, a rede eclesiástica do Ceará foi
tratada em ensaio publicado nos Anais do Museu Paulista88.
Já a obra em três volumes do arquiteto Olavo Pereira da Silva
Filho refletiu sobre o urbanismo, a urbanização e a arquitetura rural e
urbana do Piauí89. Por meio de bonitos desenhos feitos à mão, o autor
conduz o leitor a um percurso fascinante no Piauí, notadamente
aquele do século XIX, temporalidade que deixou remanescentes
arquitetônicos em bom estado de conservação. Ele se dedicou em
perscrutar as evidências materiais de sedes de fazendas, currais,
oratórios, capelas, igrejas e a morfologia urbana de povoações,

83 ANDRADE, Adriano Bittencourt. O
outro lado da Baía: a gênese de uma
rede colonial urbana. Salvador: Ed.
UFBA, 2013.
84 MENEZES, Catarina Agudo. A
escrita no chão: a formação do
território de Alagoas por meio de
fontes
coloniais.
Dissertação
(mestrado
em
Arquitetura
e
Urbanismo),
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade Federal de Alagoas,
Maceió, 2011.
85 SILVA, Isabelle Braz Peixoto da.
Vilas de índios no Ceará Grande:
dinâmicas locais sobre o Diretório
pombalino. Tese (doutorado em
Ciências Sociais). Instituto
de
Filosofia e Ciências Humanas,
Universidade Estadual de Campinas,
Campinas, 2003.
86 SILVA, Isabelle Braz Peixoto da.
Vilas
de
índios
no
Ceará
Grande...Opus cit., p. 3.
87 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Editora da UFC/BNB,
2012.
88 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Os
primórdios da organização do espaço
territorial e da vila cearense –
algumas notas. Anais do Museu
Paulista, São Paulo, v. 20, n. 1, p.
133-163, jan.-jun. 2012.
89 SILVA FILHO, Olavo Pereira da.
Carnaúba, pedra e barro na Capitania
de São José do Piahuy. Vol 1
(estabelecimentos rurais), vol 2
(arquitetura
urbana),
vol.
3
(Urbanismo). Belo Horizonte: Rona,
2007.

48 Introdução
90 DINIZ, Nathália Maria Montenegro.
Um sertão entre tantos outros:
fazendas de gado das ribeiras do
Norte.
Tese
(doutorado
em
Arquitetura e Urbanismo), Faculdade
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e
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Paulo, 2013, p. 296.
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de
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traçando a origem de suas formas e as adaptações feitas pelos
moradores diante do mundo que se descortinava à sua volta. Pereira
Filho inspirou investigações ulteriores, como a da arquiteta Nathália
Maria Montenegro Diniz que também analisou um dos sertões do
Norte, aquele afeito à “indústria” do criatório e à sociedade pastoril.
Em sua tese de doutorado, Diniz estudou as tipologias arquitetônicas
das fazendas de gado das ribeiras do Norte, construídas desde
meados ao fim do século XIX, espacializando-as em mapas temáticos
confeccionados em software GIS. Concluiu que é insuficiente tratar as
plantas das casas em modelos estanques ou padronizados, pois o
zoneamento dos espaços domésticos era heterogêneo e diverso em
todas os lugares estudados90.
O sertão nordestino consistiu em nosso campo de pesquisa de
mestrado. Em Curral de reses, curral de almas: urbanização do sertão
nordestino entre os séculos XVII e XIX91, verificamos o diálogo e as
tensões suscitados entre currais e missões religiosas, entre a criação
de gado e as povoações. A partir da criação de gado e seus
desdobramentos sociais nas “marcas” do território (caminhos, pousos,
feiras, registros e arraiais) vislumbramos, já naquela altura, que o
vazio impregnado como representação aos sertões era uma falácia
que necessitava de revisão. Ao contrário dos pesquisadores que
setorizaram suas investigações privilegiando certas capitanias da
colônia, nosso mestrado, guiado pelas orientações de Murillo Marx (in
memoriam), ampliou o foco de análise, abordando os sertões como
espaços vinculados em dinâmicas relações socioeconômicas e
urbanas. Inovamos a metodologia por introduzir, em cartografias
temáticas, o sistema de caminhos e a rede urbana sem restringi-los à
circunscrição política desta ou daquela capitania. As interrogações
não respondidas no mestrado trouxeram fôlego para a pesquisa de
doutorado inicialmente atenta aos vínculos comerciais estabelecidos
entre as capitanias do Norte e as demais regiões da América
portuguesa. As novas leituras, as reuniões com a orientadora, os
estímulos suscitados pela disciplina “Paisagem cultural brasileira:
encontros, trocas e hibridismos” por ela ministrada em parceria com o
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Prof. Dante Martins Teixeira, os trabalhos programados e as demais
disciplinas

cursadas

deram

a

ver

outras

possibilidades

de

compreensão. Observamos que o comércio seria uma das chaves de
leitura comprometida em produzir um trabalho voltado a preencher
alguns dos questionamentos da urbanização e das paisagens dos
sertões. É interessante ressaltar que esta tese não pretende
responder todos as lacunas, deixando à posteridade o empenho de
complementá-las.
De acordo com Beatriz Bueno, essa nova safra de estudos
supracitados dá a ver relações inimagináveis, permitindo repensar os
conceitos que engessam a História da Urbanização no Brasil
baseados em certos estereótipos92. Para tanto, desmonta-se a tese da
“colonização

arquipelágica”,

revelando

“territorialidades

macrorregionais e zonas de intersecção de perfil cultural híbrido,
compartilhando hábitos e costumes que subvertem as fronteiras
políticas que lhes foram impostas”93. Tais pesquisas vêm permitindo
refutar narrativas e ideologias criadas nos Institutos Históricos e
Geográficos regionais, buscando efetivar as identidades dos Estados
e contaminando gerações de acadêmicos que se pautaram na
formação “heroica” dos sertanistas ou na clássica dicotomia sertão
versus litoral94. Acima de tudo, pretende-se desconstruir categorias
inertes como “sertão”, “vazio”, “incógnito”, enfatizando a pluralidade
das paisagens oriundas das diversas interações entre o homem e
mundo envolvente, por isso despojando-se da comodidade dos
gabinetes e das salas de estudo e indo a campo para “pensar con los
ojos” os remanescentes da arquitetura e do urbanismo colonial95.
Nesse aspecto, o trabalho de Rubens Ramos Gianesella (in
memoriam) é exemplar ao propor a implantação das vilas do litoral da
capitania de São Vicente como fruto dos “encontros culturais” entre
portugueses e indígenas96. O colono encontrou espaços alterados e
tomou partido dessa herança para transformar as paisagens em
lugares de convivência interétnica. Assim, o índio deixa o palco das

92 BUENO, Beatriz Piccolotto
Siqueira. O Brasil-Colônia: em que
medida mais urbano...Opus cit., p.
827.
93 BUENO, Beatriz Piccolotto
Siqueira. O Brasil-Colônia: em que
medida mais urbano...Opus cit., p.
827.
94 BUENO, Beatriz Piccolotto
Siqueira. O Brasil-Colônia: em que
medida mais urbano...Opus cit., p.
827.
95 BUENO, Beatriz Piccolotto
Siqueira. O Brasil-Colônia: em que
medida mais urbano...Opus cit., p.
827.
96 GIANESELLA, Rubens Ramos.
Paisagens no tempo: vilas litorâneas
paulistas. Dissertação (mestrado em
Arquitetura e Urbanismo), Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2008.
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atuações coadjuvantes para se posicionar nos papéis principais97.

98 REIS, Nestor Goulart. As minas de
ouro e a formação das Capitanias do
Sul. São Paulo: Via das Artes, 2013.

Alinhando-se ao estudo de Gianesella, Nestor Goulart Reis percebeu

99 CASEY, Edward S. Representing
place: landscape painting and maps.
Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2002. p. 5.

dependeu do saber nativo. Inclusive os pontos de povoamento

100 GROTH, Paul; WILSON, Chris.
The polyphony of Cultural Landscape
study: an introduction. In GROTH,
Paul; WILSON, Chris. Everyday in
America: Cultural Landscape studies
after J. B. Jackson. Berkley:
University of California Press, 2003. p.
4.

difícil a ocupação em terras incógnitas98. Ambos os autores concebem

101 JACKSON, John B. Discovering
the vernacular landscape. New
Heaven: Yale University Press, 1984.
p. 6.

que a construção dos territórios das capitanias da repartição do Sul
demandavam o conhecimento prévio do indígena, sem o qual seria
os processos de urbanização como vetores de conversão do território
em paisagem, logo fenômenos interdependentes entre si. Mas, a
noção de paisagem move-se em diferentes campos do saber,
tratando-a

como

mediação

interpretativa

dos

acontecimentos

históricos e do mundo atual.

Um caleidoscópio de paisagens

Apesar da representação de paisagens em pinturas, mapas e
textos ser amplamente difundida na China dos séculos XII e XIII99,
estudiosos atribuem sua invenção aos Países Baixos, no século XV,
sob a forma de landskip, aplicada aos quadros que retratavam a
relação entre o homem e o meio, tal como visualizado a partir de um
determinado enquadramento, uma janela por exemplo.
No inglês arcaico a palavra landscape e seus precursores
landskipe e landscaef relacionavam-se à transformação de uma
porção de terra (land) pela ação humana. Os sufixos –skipe, -scape, scipe denotam qualidade, forma, condição ou coleção, dando a
entender, dentro desses parâmetros, a paisagem (landscape) como
uma coleção ou sistema de áreas humanizadas e bem definidas100.
Não contempla o mundo exclusivamente natural, intocado pelo
homem, mas articula uma imagem sintética de territórios contíguos
e/ou superpostos segundo normas culturais101. O sentido atribuído
pelo inglês seria paisagem construída culturalmente, ou melhor,
socialmente.
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das expressões paese, pays e país. Segundo o arquiteto espanhol

102 MADERUELO, Javier. El paisaje:
genesis de un concepto. Madrid:
Abada Editores, 2005. p. 25.

Javier Maderuelo, a palavra país surgiu do termo latim pagus que se

103
MADERUELO,
Javier.
paisaje…Opus cit., p. 25.

Para as línguas de raiz latina, o vocábulo “paisagem” derivou

pode traduzir como aldeia, distrito ou cantão102. O ablativo de pagus é
pago e corresponde à vida rural e ao campo. Contudo, pago traduz a
ideia de lugar, mas com o decorrer dos séculos foi substituído por país,
que significa região, província ou território103. Alain Roger chama a
atenção para os processos de “artialização” do país, através dos quais
a região ou o lugar se transformam em paisagem104. A “artialização”
teria duas modalidades: uma in situ, que dá forma ao mundo
envolvente; e outra in visu, a projeção da visão, que em direção ao
horizonte, envolveria uma coleção de objetos sujeitos às distintas
maneiras de representação105. Aquilo que é visto e retratado aparece
como definição do termo no dicionário de Raphael Bluteau, e, nesse
aspecto, as ideias de Alain Roger tendem a se aproximar da semântica
do Setecentos: “Paisagem: Paiz. (Fazendo mais fermosa vista da que
representão os paineis de boas pastagens)”106.
Malgrado sofrer homogeneidade, a paisagem é sempre
heterogênea. Diversas são ainda as disciplinas devotadas à sua
assimilação. Na segunda metade dos anos 1920, o geógrafo
americano Carl Sauer, que havia estudado na Alemanha, desenvolveu
abordagens interpretativas do assunto. Naquela altura, os fenômenos
sociais ocorridos na Terra (Geo) foram entendidos a partir das
operações entre o homem, o meio ambiente e os elementos materiais
da cultura107. Em seu The Morphology of Landscape, Sauer apresenta
a paisagem segundo a Geografia Humana positivista, vinculada às
configurações da Terra pela cultura de uma sociedade. A cultura seria
o agente, a natureza o meio e a paisagem o resultado108.
Até o inicio da década de 1960, as teorias se Sauer ecoavam
nas comunidades de geógrafos. Contudo, um grupo de estudiosos

El
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notou que o reducionismo positivista não aclarava as experiências da
vida moderna, decidindo ampliar os horizontes numa chamada “Nova

110 WILLIAMS, Raymond. The
country and the city. London: Chatto
and Windus, 1982. p. 12-13.

Geografia Cultural” (New Cultural Geography). Era o momento de

111 COSGROVE, Denis. Social
Formation and Simbolic...Opus cit., p.
13. Em outro estudo, Cosgrove
relaciona a visão tanto ao ocular ato
de registrar o mundo externo como ao
mais abstrato e imaginativo sentido
de criar e projetar imagens. Ver
COSGROVE, Denis. Geography and
Vision:
seeing,
imagining
and
representing the world. London: I.B.
Tauris, 1988. p. 5.

do processo social entendido como histórico. Nesse grupo,

112 COSGROVE, Denis; DANIELS,
Stephen.
Iconography
and
Landscape. In COSGROVE, DENIS;
DANIELS, Stephen. Iconography of
Landscape: essays on the symbolic
representation, design and use of past
environments.
Cambridge:
Cambridge University Press. p. 1.

a relação entre produção cultural e prática material109. Seguidores do

113 CAUQUELIN, Anne. A invenção
da paisagem. São Paulo: Martins
Fontes, 2007. p. 14-16.

e produção cultural não são simplesmente derivadas das relações

enfatizar a dimensão simbólica das atividades humanas e a relevância
sobressaíram os trabalhos dos britânicos Denis Cosgrove, Stephen
Daniels, J. Brian Harley e James Duncan, todos interessados nas
representações da sociedade sob chave marxista. Cosgrove, por
exemplo, em seu Social Formation and Simbolic Landscape, chama a
atenção para uma Geografia Cultural histórico-materialista ao pontuar
antropólogo inglês Raymond Williams, essa geração entendia a
cultura como um sistema através do qual a ordem social é
comunicada, reproduzida, experimentada e explorada. Prática cultural
sociais, mas elas próprias são os principais elementos de sua
constituição110.
Ainda segundo Cosgrove, a paisagem, como antes dito, é uma
“maneira de ver” (way of seeing), não apenas no aspecto biológico,
mas uma ideia que está além do simples arranjo visual e funcional dos
fenômenos culturais. Denotaria um mundo externo mediado pela
experiência subjetiva do homem, uma maneira de imaginar o mundo
pela experiência do olhar111. O imaginário seria o principal instrumento
de transformação que a existência humana possui diante da
natureza112. É por intermédio do imaginário que podemos gerar
modificações materiais na Terra. Essa ideia se aproxima das
concepções formuladas pela filósofa francesa Anne Cauquelin, ao
atribuir à paisagem formas de representação e concretização de um
conjunto de valores ordenados numa visão, ordem entendida como
percepção do mundo113.
Nos anos 1980 outra virada (turn) ou revisão da disciplina foi
implementada com vistas a compreender a paisagem como “um texto
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a ser lido”, ou ainda, como um documento social114. Mostra como suas
representações são um “discurso” constituído por um conjunto de
narrativas, conceitos, ideologias relacionados às praticas sociais115.
W.T.J. Mitchell ressalta as vantagens de se decodificar a paisagem,
buscando desvendar as ideologias e jogos de poder presentes na
vasta rede de signos culturais que a estruturam116. Sendo matéria e
artefato retórico, a paisagem tem esclarecido de diversos pontos de
vistas aspectos da existência humana, conduzindo os pesquisadores
num percurso recheado de definições que gravitam do morfológico ao
simbólico, do ontológico às relações de poder. Os signos que a
paisagem

é

portadora

transmitem

mensagens

intencionais,

geralmente de fácil apreensão àqueles habituados com o lugar. Para
outros, a mensagem não é clara, a não ser que conheçam os textos

114 COSGROVE, Denis. New
directions in Cultural Geography. In
THRIFT, Nigel; WHATMORE, Sarah.
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in the Social Sciences. Vol. 1
(Mapping
culture).
London:
Routledge, 2004. p. 35.
115 DUNCAN, J. The city as text: the
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Cambridge University Press, 1997. p.
20.
116 MITCHELL, W.T.J. Imperial
landscape. In MITCHELL, W.T.J.
Landscape and power. Chicago:
University of Chicago Press, 2002. p.
13.
117 CLAVAL, Paul. A paisagem dos
geógrafos. In CORRÊA, Roberto
Lobato;
ROSENDAHL,
Zeny.
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Vol. 01. Rio de Janeiro: Ed. UERJ,
2012. p. 273.

que elas procuram transcrever117. Assim, algumas investigações

118 DUNCAN, J. The
text...Opus cit., p. 19.

city

as

discorrem-na como uma questão de hermenêutica, passível de

119 DUNCAN, J. The
text...Opus cit., p. 23.

city

as

interpretação e leitura. James Duncan analisa a paisagem como um
comunicativo instrumento de reprodução da ordem social118. Através
de figuras de linguagem (metáforas e metonímias) ele desconstruiu a
paisagem e a formação social do Sri Lanka no final do século XVIII.
Em seu trabalho, é enfatizado o papel metodológico da textualidade e
intertextualidade. Isso significa estudar a interação entre distintos
textos de uma determinada cultura e interpretar a “paisagem-texto”
(Landscape text), contextualizando-a com as práticas sociais que a
constituem119.
Ler a paisagem é a proposta do filósofo francês Jean-Marc
Besse. Esse autor a define como “um signo, ou um conjunto de signos,
que se trata então de aprender a decifrar, e decriptar, num esforço de
interpretação que é um esforço de conhecimento”120. Diante disso, a
apreciação da paisagem busca extrair formas de organização do

120 BESSE, Jean-Marc. Ver a Terra:
seis ensaios sobre a paisagem e a
geografia. São Paulo: Perspectiva,
2006. p. 64.
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espaço,
periferia

estruturas,

fluxos,

tensões,

limites,

centralidades

e

121

.

Para Milton Santos, a paisagem é um conjunto de formas que,
num dado momento, exprime heranças que representam sucessivas
relações localizadas entre o homem e a natureza. Ela teria uma
qualidade transtemporal, reunindo e superpondo objetos passados e
presentes, uma construção transversal122. Santos concatena a

124 SANTOS, Milton. A natureza do
espaço: técnica e tempo...Opus cit., p.
104.

paisagem a uma espécie de palimpsesto123 onde, mediante

125 SANTOS, Milton. Por uma
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superpõe124 materializadas nas “rugosidades” do lugar, isto é, o tempo
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divisão social e territorial do trabalho125. Além do renomado geógrafo,
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acumulações e substituições, a ação de diferentes gerações se
histórico transformado em paisagem, exprimindo as heranças da
a historiadora medievalista portuguesa, Amélia Aguiar Andrade126, o
historiador de arte catalão, André Corboz127 e o historiador inglês
William George Hoskins128 consideram a paisagem dentro dessa
metáfora do palimpsesto. Conforme W. G. Hoskins, por exemplo, a
paisagem é o incorporamento das atividades humanas, um

129 BENDER, Barbara. Place and
landscape. TILLEY, Christopher et.
at. Handbook of Material Culture.
London: SAGE, 2013. p. 304.

palimpsesto irrevogavelmente permeado de tempos que permitem

130 LAZZARI, Marisa. Landscape of
circulation in Northwest Argentina:
working of absidian and ceramics
during the first millenium. AGBEDAVIES, Anna; BAUER, Alexander A.
(ed). Social archeology of trade and
exchange: exploring relations among
people, places, and things. Walnut
Creek: Left Coast Press, 2010. p. 54.

No âmbito da Arqueologia, os conceitos são também flexíveis.

desvelar as assinaturas dos eventos anteriores129.

Marisa Lazzari indica a paisagem mais que um simples pano de fundo
do desenvolvimento humano. Trata-se de uma coleção de fatores
humanos e não humanos que configuram o concreto e imaginam
lugares compostos de mundos sociais. É uma entidade viva e
dinâmica, compartilhada e contestada por meio de práticas sociais
como as tarefas do cotidiano, cerimônias, circulação e troca de objetos
vindos de localidades muito distantes130. Já para Anna Agbe-Davis e
Alexander Bauer, a paisagem é uma ativa dimensão da vida social,
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formada pela circulação de pessoas e itens materiais dentro dela.
Juntos (pessoas e cultura material) criam uma rede de experiências,
onde o significado dos lugares está continuamente em transformação,
são relacionais131. Dentro dessa lógica, os arqueólogos consideram a
circulação, a troca e os fluxos de objetos como atos comunicativos da
cultura, algo que eles nomearam de “paisagem da circulação”132.
Convém sublinhar as definições de paisagem segundo as
instituições voltadas à preservação dos bens culturais. A convenção
para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural da UNESCO,
de 1972, apesar de tutelar a paisagem, não chega a defini-la. A
Convenção Europeia da Paisagem, reunida em 2000, explica
vagamente a paisagem como uma “parte do território, tal como é
apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da
interação de fatores naturais e humanos”133. De cunho determinista,
assemelhando-se às noções de Carl Sauer, é a concepção de
paisagem promovida pelo IPHAN através da Portaria nº127/2009 em
seu artigo 1º: “Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do
território nacional, representada do processo de interação do homem
com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram
marcas ou atribuíram valores”134.
Portanto, a analogia ao caleidoscópio parece adaptar-se à
paisagem. A cada movimento do tubo do aparelho, inventado em 1817
pelo físico escocês Dawid Brewster, combinações múltiplas traduzem
o sentido da luz e da cor dos objetos encontrados em sua base. A
paisagem é percebida de diversas maneiras como as figuras
desenhadas no girar do caleidoscópio. Nesse universo epistemológico
amplo, a tese sintoniza-se com a ideia de “paisagem da circulação” de
Marisa Lazzari, buscando as lógicas sociais que prenderam o
movimento enraizando-o em tempos pretéritos.

131 AGBE-DAVIES, Anna; BAUER,
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133 Disponível no site do Iphan.
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134 Citada por LINS, Ana Cristina
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A

136 ECO, Humberto. História das
terras e lugares lendários. São Paulo:
Record, 2013.

gênese do mundo para as culturas judaico-cristãs
iniciou-se quando o primeiro casal de humanos – Adão
e Eva – foi congratulado, pela intervenção divina, a

habitar o Éden, o jardim das maravilhas e delícias. Ali, as dores e
penas físicas seriam inimagináveis. O deleite da perfeição era
compartilhado com árvores de todos os frutos possíveis e da harmonia
relacional entre homem, animal e a terra. O Éden estava situado em
algum lugar a Leste da Terra, cortado por quatro rios – Píson, Giom,
Hídiquel e Eufrates – de cujas cabeceiras brotavam, ônix, ouro e
bdélio135. Assim, a concepção de um mundo fantástico, a Leste de uma
região

não

135 Gênesis 2: 10-14.

prevista

no

mundo

habitável,

comparece

nas

representações das terras incógnitas dos mapas geográficos e
náuticos136, imagens que, para além de indispensáveis à navegação
nas grandes viagens ultramarinas eram eficientes mediadores do
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controle político e religioso. Nelas haviam representações inspiradas
em fontes bíblicas, místicas e literárias como a Cocanha, o El Dorado,
as Ilhas Fortunadas e a Encantada Terra dos Césares, lugares de
delícias, prazeres e riquezas137. Acreditando em sua existência,
muitos exploradores e navegadores partiram em busca dessas
localidades oníricas, mas acabaram por encontrar outros lugares,
reais, que embora não fossem objetos da imaginação humana naquele
momento, eram tão fabulosos quanto suas fontes de inspiração138.
Quando Cristóvão Colombo aportou na América, pensando ter
achado um novo rumo marítimo às Índias, logo houve a identificação
com o paraíso, belo, fértil, multicolor e com pessoas nuas vivendo em
sua “inocência” pura e edênica139. A visão do paraíso também fluiu na
imaginação do colonizador português e de homens curiosos que para
o Novo Mundo rumaram a fim de narrar as maravilhas nunca vistas no
Velho Mundo. Os relatos de frei Vicente de Salvador, de Fernão
Cardim, de Jean de Léry, de Hans Staden, entre outros, deram a ver,
em texto e algumas gravuras, a beleza da Terra de Santa Cruz,
declarando-a como uma extensão de alguma região de feições
paradisíacas. Como parte do mundo envolvente, o ameríndio foi
caracterizado como inocente e virtuoso, qualidades em declínio na
Europa em razão de sua tendência às malícias e vícios140.
Em oposição ao Leste fantástico, o Oeste fora imaginado desde
os gregos como o lugar das penalidades, da morte e da sombra. O
Hades, reino de tudo o que está morto, situava-se, segundo o mito
helênico, em alguma parte a Oeste do Olimpo141. O Oeste como
direção, região ou simplesmente uma ideia de espaço profano
permeou o imaginário das culturas ocidentais e orientais. No Brasil
colonial, essa representação percorreu a mente dos habitantes do
litoral, reforçada pela natureza árida e indômita dos “certoens”. O
paganismo imperava nessas paragens com “bárbaros” ameaçadores
antropófagos, alteridade do “bom selvagem” descrito, por exemplo,
por Léry. O meio, em algumas partes, era seco, tórrido e agressivo, a
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imagem do Éden refletida em espelho quebrado. Ou, como expressou
Euclides da Cunha, os sertões agressivos eram a visão do inferno, o
reverso do paraíso da exuberante Mata Atlântica142. Dessa forma, a
vegetação infrutífera jazia por longos tempos em letargia, acordando
depois da queda das primeiras águas do céu. Não por acaso os
viajantes Spix e Martius compararam a Caatinga143 dos sertões com a
ninfa Hamadríade, a qual, após as chuvas enviadas por Zeus, saía do
período de depressão dando lugar a momentos festivos e de regozijo
temporário.
Essa representação do “anti-Éden” do Brasil persistiu por muito
tempo na mente da população das zonas mais modernizadas do país
(se é que ainda não persiste!). O som das ladainhas dos retirantes em
procissão rogando por chuva e fertilidade aos santos protetores e a
força do sol cravado no tom da pele e no semblante sofrido são
algumas das habituais caricaturas dos “certoens” de penitência
religiosa e civil. Mas, nessa aridez, povoações se estruturaram,
participando ativamente dos processos de urbanização das capitanias
do Norte, criando redes de relações urdidas em diferentes escalas
geográficas. Algo pouco conhecido e ocultado pela força imagética do
estereótipo da miséria e desolação. É preciso reinterpretar os sertões
do Norte numa outra chave explicativa diversa das leituras usuais.

1.1.

Os sertões do Norte

Diz-se que a carta de Pero Vaz de Caminha criou a Terra de
Santa Cruz e, posteriormente, o Brasil. Porém, à medida que Caminha
descrevia as belezas da paisagem do Novo Mundo descoberto pelos
portugueses, autenticava-se, já naquela época, os sertões. Enquanto
os enviados da Coroa cortavam lenhas, talvez para uso doméstico,
avistavam papagaios e pombas seixas pousadas nas árvores, as
quais Caminha não duvidava “que por esse sertão haja muitas aves”
de outras espécies144. Os sertões estavam ali, encobertos por uma

142 VENTURA, Roberto. Euclides da
Cunha no vale da morte. Revista
USP, São Paulo, n.1 (mar./mai.),
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L&PM, 2015. p. 106.
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sublime muralha verde. Ao passo que a colonização avançou, os
sertões ganharam mais e mais regiões e espaços, expandindo-se para
zonas interiorizadas e próximas ao mar. Entretanto, a representação
do escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral rendeu-se aos
imperativos das regiões afastas. A construção da imagem de sertões
como área interior, apartada do litoral ou zona oposta às maiores
densidades populacionais e urbanas, aparece em antigas definições
do termo. O verbete “certão” e seus cognatos “certam”, “sertão” e
“sertam” tem recebido atenção em diferentes áreas do conhecimento,
com desdobramentos inter e transdisciplinares, cujas atribuições de
significado gravitam entre o simbólico e o material.
Uma das definições de “certão” remonta às cartas de doação
das capitanias hereditárias, por volta de 1530, referindo-se

a

cinquenta léguas de terra da costa atlântica concedidas aos capitães
donatários por D. João III, rei de Portugal, para que avançassem
“pelos sertam e terrãa fyrme adentro quando poder entrar e for da
minha comquista”145. Para Sua Majestade, os “sertam” eram áreas
situadas além da faixa litorânea, “terrãa fyrme”, interiorizada. Com o
mesmo significado aparece no “Vocabulário Portuguez e latino, áulico,
anatômico, architetonico, bellico...” de Raphael Bluteau, dicionário
publicado em 1721: “sertão” seria a “região apartada do mar, e por
todas as partes metida entre terras”146. Antonio de Moraes Silva (1789)
pouco difere de Bluteau e no seu dicionário descreve “sertão” como o
“interior, o coração das terras”147. A diferença entre as acepções
supracitadas reside na questão de fronteira, mesmo que virtual.
Enquanto que o sertão das cartas de doação é descrito como um
continuum geográfico, sem serem apontados os seus limites (uma
área impossível de ser abarcada pelo sentido da visão), Bluteau e
Moraes Silva o enquadram no mediterrâneo, entre um limite específico
– o mar, por exemplo – e uma fronteira metafórica – “o coração das
terras” -, o centro de um organismo sistêmico. É interessante ainda
perceber que Bluteau atribuiu aos sertões uma carga espacial quando
os relacionou ao termo “região” que, por seu turno, seria “algum
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grande espaço dos que se considerão nas differentes porções, ou
partes desta grande maquina do mundo”148. Nesse aspecto, os
sertões, segundo os dispositivos semânticos do Setecentos, eram
regiões, espaços apartados do oceano, interior, ou distantes dos
principais centros urbanos do litoral. No Brasil, contudo, os sertões se
situavam em diferentes espaços, em zonas interiorizadas e em lugares
próximos do Oceano Atlântico.
Nota-se a difícil tarefa de precisar o inicio e o fim dos seus
contornos, porque dependendo do ponto de referência ou localização,
um determinado “certão” poderia se situar a poucos quilômetros dos
núcleos urbanos da costa, não necessariamente vinculados aos
mandacarus e xique-xiques da Caatinga. Já dizia o Pe. André João
Antonil, em 1711, que o sertão de Pernambuco “se estende pela costa
desde a cidade de Olinda até o rio São Francisco oitenta léguas”149.
Em 1787, o ouvidor da comarca de Olinda, Antônio Xavier Moraes
Teixeira Homem, mencionou que a povoação de Pau d´Alho,
implantada em área de produção açucareira e cerca de 6 léguas da
vila do Recife, era parte “do vasto sertam” de sua jurisdição150. Dessa
maneira, durante o período colonial, excetuado os principais centros
de poder administrativo e judicial das capitanias do Norte e do Estado
do Maranhão – São Luís, Olinda, Recife, Cidade da Bahia – e as vilas
posicionadas junto da linha da costa ou nos arredores dos engenhos
de açúcar, tudo poderia ser sertão, e de fato ele está, sempre, em toda
a parte151.
Em primoroso artigo, a historiadora Janaína Amado levou em
consideração as dimensões espacial e social dos sertões. Como
espaço, o Brasil apresenta uma variedade de formas geográficas que
se enquadram às especificidades acima sugeridas. Em Santa
Catarina, o “sertão” é empregado para se referir ao extremo e não ao
interior. Assim como ocorre no Amazonas, quando o “sertão de dentro”
diz respeito à fronteira do estado com a Venezuela152. A autora indica
que a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
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situada a Oeste do “Agreste” e da “Zona da Mata”153. Janaína Amado
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dos estados do Nordeste brasileiro, como uma subárea pobre e árida
tem razão ao tratar o atual sertão nordestino como um território
formalizado pelo Estado, mas esse significado, como visto, não se
aplica aos sertões do Norte no período colonial.
No que se refere ao âmbito social, a autora dá um panorama das
nunças semânticas do termo ao longo da colonização em diferentes
capitanias da América portuguesa. Em geral, ao termo relacionavamse sentidos negativos como lugares desconhecidos, despovoados de
gente “civilizada”, longínquos e que se opunham ao litoral na famosa
dicotomia litoral versus sertão154. Essa oposição os configuravam
como o espaço da alteridade geográfica no mundo colonial, um outro
ou um eu-próprio invertido, deformado155. Nessa mesma direção,
Marcia Amantino apresenta os sertões de Minas Gerais como o lugar
da instabilidade. Em seu livro “O mundo das feras: os moradores dos
sertões oeste de Minas Gerais, século XVIII”, a autora compreende os
sertões como o espaço da rebeldia, palco propício à barbárie e afeito
à belicosidade do índio e do escravo foragido156.
A aproximação das noções de sertões e conflito tornou-se
corriqueira, manifestando-se na maioria das pesquisas devotadas ao
tema. É inegável que a tensão social tenha sido um dos mecanismos
formadores desses territórios afastados, mas tal “rótulo” revela-se
insuficiente, pois os seus sertões carregam ambiguidades em sua
essência. O lado depreciativo já foi bastante mastigado pela
historiografia, herdeira da imagem de alteridade e dos discursos que
a construíram.
Por outro lado, no polo positivo evoca-se a esperança. Os
sertões atraíram aqueles que não os encaravam como o “outro”, mas
como o “próprio” e, assim, identificavam-se como parte deles. De
acordo com Gabriel Soares de Sousa, índios de diferentes etnias
cultivavam terras como roças de legumes e mandiocas ou
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aproveitavam os frutos nativos como o umbu157. Os quilombolas
cansados das violências morais e físicas dos centros urbanos
descobriram a liberdade e o fascínio de reger áreas sintonizadas aos
seus costumes tribais africanos. Sem esquecer do português que se
fixou de fato nos sertões em suas fazendas de gado ou nas
proximidades das minas de ouro e salitre dos sertões de Jacobina, de
Rio de Contas e dos Cariris Novos. As preciosidades do Brasil foram
achadas nos sertões, provocando o afluxo de gente de diferentes
zonas ansiosas de verem refletidas, em pequenas rochas, um brilho
dourado ou prateado. Por volta de 1613, o capuchinho Frei Yves
D´Evreux afirmou que a procura de uma mina de ouro e de prata foi o
primeiro motivo da viagem empreendida pelo Sr. Pézieux ao Uarpi rio e região distante mais de 120 léguas da ilha de São Luís –, “donde
os selvagens nos trouxeram enxofre mineral, muito bom, e, portanto,
havia esperança de as minas serem boas e abundantes”158.
Buscando adicionar novas representações aos sertões do Norte,
essa tese percebe-os, de partida, como heterogêneos, na linha dos
estudos de Clovis Ramiro Jucá Neto e Nathália Maria Montenegro
Diniz. Na esteira da historiografia do Ceará, e se aproximando das
ideias de Amantino, Jucá Neto explorou as especificidades da
formação urbana do “sertão” da capitania do Ceará Grande, aqui
concebido como parte do “sertão nordestino”, um espaço inicialmente
de evasão “para onde corriam e se escondiam os que não se
adequavam
159

nordestino”

às

normas

metropolitanas

impostas

no

litoral

. Diniz, por seu turno, analisou a diversidade de solução

tipológicas arquitetônicas da economia do “criatório” de “um sertão
entre tantos outros”160. A autora afirma que o termo “sertão” é
inapropriado para suas aferições empíricas, pois o mediterrâneo das
capitanias do Norte se estruturava de inúmeros e pequenos sertões,
sendo resultados de um processo de formação geográfica e social
idiossincrático, diferentes dos demais sertões do Brasil161. Talvez seja
preciso tomar um certo cuidado ao considerar a estruturação dos
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sertões do Norte como peculiar, na medida em que certos fenômenos
sociais que lá ocorreram também foram observáveis em outras
capitanias do Brasil colonial, como, por exemplo, a urdidura da rede
de sedes de fazenda, de freguesias e vilas, de caminhos terrestres, no
uso do couro para fins cotidianos, entre outros.
Num outro âmbito, para o geógrafo Antônio Carlos Robert de
Moraes, o sertão seria uma condição atribuída a vários e diferentes
lugares. Seria um discurso referente ao espaço que qualificaria áreas
segundo sua formação social, mentalidade reinante e interesses
vigentes162. Essa pluralidade de sertões aparece nas linhas e
entrelinhas dos discursos dos documentos oficiais escritos nos anos
de colonização. Frei Martinho de Nantes, um dos primeiros
missionários a doutrinar os Cariris nas margens médias do rio São
Francisco, chamou aquela ribeira de sertão de Rodelas163, território
entre o rio Carinhanha e a foz do rio Moxotó, de onde derivou
importantes vilas das capitanias da Bahia (Urubu), de Pernambuco
(Barra e Pilão Arcado) e do Piauí (Mocha, Paranguá e Jerumenha).
Há na “Carta Geographica da Capitania do Piauhi, e parte das
adjacentes” desenhada, em 1761, pelo engenheiro militar Henrique
Antônio Galuzzi, o sertão dos Pimenteiras, relativo a uma área
ocupada por índios foragidos das aldeias missioneiras dos sertões de
Rodelas e aqueles vindos do sul do Maranhão164. Os sertões de
Itabaiana na capitania de Sergipe del Rei surgiram do sonho de
Belchior Dias Moreia de encontrar as míticas minas de prata165. Ainda
no Maranhão havia os sertões de Pastos Bons, uma extensa zona
coberta de pasto mimoso, o melhor alimento vegetal fornecido ao gado
vacum e cavalar. Os sertões das Salinas de Cima e do Pilão Arcado
localizavam-se na capitania de Pernambuco, praticamente beirando o
São Francisco. Ali, os produtores de “sal da terra” vinculavam-se
diretamente ao comércio de Minas Gerais, Goiás e Bahia. A falta de
sal em Minas Gerais levou negociantes dos sertões da Bahia a
carregar tropas com sessenta a oitenta burros para abastecer os
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núcleos de povoamento mineiros166. Além da comercialização interna,
esse sal foi muito utilizado na salga da carne e na condimentação das
refeições diárias. Certas freguesias do arcebispado da Bahia
agrupavam-se em dois sertões: Certão de Baixo e Certão de Cima.
No sertão de baixo existiram paróquias que se situavam tanto no
interior como no litoral, como Nossa Senhora da Vitória da Cidade de
Sergipe del Rei e Nossa Senhora do Monte do Itapicuru da Praia167.
De fato, o rol dos sertões é grande e diversificado, que contém
atributos próprios da área envolvida: sertão do Piancó, dos Cariris
Novos, dos Cariris Velhos, do Pajeú, do Araripe, do Seridó, de
Buíque, são alguns que aparecem no presente estudo com tintas e
cores particulares.
Com respeito ao meio ambiente, as fontes compulsadas
mostram-no marcado por diferentes tipos de cobertura vegetal. Claro
que a Caatinga imperou sobre as demais, sobretudo nas épocas de
seca, quando os tons de cinza salpicados pelo verde das carnaúbas e
juazeiros pintavam a paisagem e o mundo envolvente. Já dizia D.
Domingos do Loreto Couto que o território do bispado de Pernambuco
compreendia mais de trezentas léguas de costa marítima, “e da parte
pelo certão assentado em campinas, e cortado de brejos com
bosques”168. Nesse panorama, e ainda em Pernambuco, havia os
campos de Buíque e Garanhuns, uma região formada de excelentes
e vastas pastagens para o gado conduzido às feiras de Pau d´Alho,
Santo Antão e vila de Goiana169. A sugestiva nomenclatura da
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande foi
atribuída às copiosas campinas de sua circunscrição eclesiástica170. E
a fertilidade da terra e as “matas de Caatinga” existentes nos Cariris
Novos da capitania do Ceará Grande conferiram à paróquia de São
José a amenidade climática desejada por muitos moradores dos
sertões vizinhos171.

166 WIED, Maximiliano, Prinz von.
Viagem ao Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989. p.
407.
167 RELLAÇAM das comarcas
pertencentes a jurisdiçam deste
governo geral da Bahia, e das vilas
pertencentes a cada huma das
mesmas comarcas. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Localizador: I – 29, 19,
48.
168 COUTO, D. Domingos do Loreto.
Desagravos do Brazil e glórias de
Pernambuco. Discursos brasílicos,
dogmáticos, bélicos, apologéticos,
moraes e históricos. Tomo I. Anais da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Vol. XXVI. Rio de Janeiro: Officina
Typographica
da
Bibliotheca
Nacional, 1904. p. 19.
169 CARTA do ouvidor geral de
Pernambuco, Antonio Rodrigues da
Silva, ao rei, sobre as queixas dos
moradores de Buíque e Garanhuns,
capitania do Ararobá, contra as
inquietações das autoridades de
justiça da vila de Penedo, e pedindo
para terem jurisdição independente
daquela vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 42, D.
3826.
170 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações notáveis, agricultura,
numero dos engenhos, contractos, e
rendimentos reais, augmento que
este tem tido desde o anno de 1774
em que tomou posse o governador
das mesmas capitanias o Governador
e Capitam General Jozé Cezar de
Menezes. Anais
da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Vol. XL.
Rio de Janeiro: Officinas Graphicas
da Bibliotheca Nacional, 1923. p. 17.
171 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 8.
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172 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez
&
latino:
aulico,
anaomico...Opus
cit.,
p.
188.
Disponível em www.bbm.usp.br.
Acesso em 9 jan. 2017.
173 LÖFGREN, Albert. Contribuição
para a questão florestal da região do
Nordeste do Brazil. 2 ed. Rio de
Janeiro: Imprensa Ingleza, 1923. p.
26.
174 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao IIm.º e Rm.º S. or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. ENNES, Ernesto. As
guerras nos Palmares. Rio de
Janeiro: Cia. Editora Nacional, 1938.
p. 379.
175 LÖFGREN, Albert. Contribuição
para a questão...Opus cit., p. 26.
176 LÖFGREN, Albert. Contribuição
para a questão...Opus cit., p. 29.

Certamente, o verde é a cor característica dos brejos devido à
constante umidade do solo sempre regado por fontes de água fluvial.
Segundo Bluteau, o “brejo” se compunha de terras baixas “onde nace
agoa, ou que de verão e inverno, tem quasi sempre, ou pouco, ou
muita”172. Esse entendimento se aproxima da definição proposta pelo
botânico Albert Löfgren, pela qual o termo “designa somente aquelles
terrenos nos quais os rios se conservam mais ou menos permanentes
e onde, por isso, a agricultura se desenvolve mais cedo”173. Os brejos
se assemelhavam a uma espécie de “oásis”, lugares favoráveis à
fixação do homem em terras áridas e agrestes, assim como sucedeu,
em 1697, no brejo localizado entre as fazendas São Francisco Xavier
e Barra da futura capitania do Piauí. Ali, o capitão-mor dos paulistas,
Francisco Dias de Siqueira, erigiu uma povoação de índios que tirava
sua subsistência do cultivo da mandioca, arroz, milho, feijão, bananas
e batatas, “tudo se dá com g.de abundancia mostrando a fertilidade da
terra”174.
À medida que os habitantes transformavam os sertões, seja
pelas

atividades

econômicas,

incessantes

queimadas

ou

simplesmente pela derrubada de árvores para uso cotidiano, esses
lugares úmidos desapareciam progressivamente, de modo que
“estendiam-se estes brejos antigamente muito mais longe do que hoje
e em alguns districtos até já desapareceram de todo”175. Muitas sedes
de fazendas dos Cariris Velhos da Paraíba tiraram suas estruturas de
madeira dos brejos desaparecidos176, e o mais interessante é que os
fazendeiros batizaram suas fazendas e moradas com o nome de
“Brejo”. Havia a fazenda Brejo na ribeira do Moxotó, em Pernambuco;
o sobrado do Brejo dos Meiras nos sertões de Rio de Contas; Brejo de
Santo Inácio, fazenda dos jesuítas no Piauí que orientava as boiadas
que rumavam à Cidade da Bahia. Além desta, o Piauí abrigou outras
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cinco localidades denominadas “Brejo”177. Por sua vez, no Maranhão
outras quatro fazendas identificavam-se com o topônimo178.
Às vezes, nesses “oásis” cresciam bonitos buritizais e
carnaubais. O buriti (figura 1), segundo a imagem criada por Spix e
Martius, era o ornamento da ribeira do São Francisco e de extensos
trechos do interior179. A beleza dos leques da folhagem da carnaúba
(figura 2) embelezava os terrenos úmidos das províncias de
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, “onde imprime à
paisagem um aspecto especial e atrativo”180. Ambas as palmeiras se
prestavam para uso domésticos e fins econômicos. No tempo do
cartógrafo Georg Marcgraf, os fios e as fibras da carnaúba serviam
como cobertura das casas e como matéria-prima para a fabricação de
181

cestos

. Sua madeira era utilizada nos currais de gado vacum, na

construção de canoas e como pilar e viga das “choupanas dos pobres
e casas dos ricos”182. As diferentes aplicações dessas palmeiras
converteram-nas em árvores sagradas para os habitantes dos sertões.
Em São Romão, julgado da capitania de Minas Gerais, costumava-se
dar uma certa quantidade de buriti como dote das noivas183. Ferdinand
Denis consagrou à carnaúba a metáfora de “árvore da vida”, evocando
a representação que Alexander von Humboldt havia feito ao buriti
manuseado pelos índios do baixo Orinoco184.
1

2

177 Ver os mapas: GALUZZI,
Henrique Antonio. Carta Geographica
da capitania do Piauhu, e parte das
adjacentes. Seção cartografia da
Fundação da Biblioteca Nacional.
Disponível
em
http://www.bn.br.
Acesso em 3 fev. 2010.
178 LAGO, Antonio Bernardino
Pereira do. Carta Geral da Província
do Maranhão. Mapa original do
Gabinete de Estudos Arqueológicos
de
Engenharia
Militar
(GEAEM)/Direção de Serviços de
Engenharia/Mapoteca, Doc. 4570-338-52.
179 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil: 1817-1820. Vol.
2. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São
Paulo: Edusp, 1981. p. 84.
180 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 220.
181 MARCGRAVE, Jorge. História
Natural do Brasil. São Paulo:
Imprensa Oficial, 1942. p. 62.
182 COLLEÇÃO das observaçoens
dos productos naturaes do Piauhi. Ao
Ill.mo e Ex.mo S.or D. Diogo de Souza
do Cons.º do Pr.e N. S. or G.or e Capitão
General do Maranhão. Por Vicente
Jorge Dias Cabral B.el em Filozofia e
Dir.to Civil e p. or aos lugares das
Letras. Anno de 1800 e 1801.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I – 12, 02, 011. p. 155.
183 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 84.
184 BRAGA, Renato. Plantas do
Nordeste, especialmente do Ceará. 2
ed. Fortaleza: Imprensa Oficial, 1960.
p. 161.

Figura 1 – Buriti (Mauritia
flexuosa). Imagem retirada de
MARTIUS, Karl Friedrich
Philiip von. Flora Brasiliensis.
Vol. 1, parte 1, tab. 41.
Figura
2
–
Carnaúba
(Copernicia cenifera). Original
de MARTIUS, Karl Friedrich
Philiip von. Flora Brasiliensis.
Vol. 3, parte 2, tab. 128.
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185 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 75.
186 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 124.
187 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 227.
188 Segundo Leopoldo M. Bernucci,
a confluência das ideias de Martius e
Capistrano de Abreu era indiscutível,
assim como o plano que Euclides da
Cunha delineou a escrita de “Os
Sertões” se baseou no esquema
historiográfico
proposto
pelo
naturalista germânico, isto é, um
enfático recorte determinista apoiado
na raça, no meio ambiente e
momento histórico. Ver BERNUCCI,
Leopoldo
M.
Pressupostos
historiográficos para uma leitura de
Os Sertões. Revista USP, São Paulo,
n.1 (mar./mai.), 1989, p. 9.

Por volta de 1817, os naturalistas Spix e Martius avistaram os
sertões da capitania da Bahia declarando-os como um grande vazio
ou “vastidões desérticas”185. Essa representação negativa era
paradoxal e contradizia seus próprios textos. Ao passo que a viagem
transcorria por um antigo caminho que unia o rio São Francisco à
Cidade da Bahia de Salvador de Todos os Santos, os sertões
desvendavam-se com cenários produtores de algodão conectados
intimamente com Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e Piauí e
povoados por índios, negros e portugueses. Na fazenda Lagoa de
Nossa Senhora da Ajuda, “um grande núcleo de povoação”, havia
mais de 160 escravos186. A cada légua palmilhada a caravana
registrava os “nós” da rede de povoações composta de sítios, sedes
de fazendas, arraiais, freguesias, vilas e cidades. A frequência de
gentes e comerciantes na passagem do Juazeiro animava o lugar,
tornando-a, nas palavras de Spix e Martius, a povoação “mais
importante do que outras que ficam junto das vilas de Pilão Arcado, da
Barra do Rio Grande e Urubu”187. Nesse sentido, o vazio imaginado
por eles se transformou num discurso de desvalorização dos sertões,
obscurecendo a sua dinamicidade e os vínculos internos amarrados
por relações que extrapolavam a dimensão local, ampliando-se em
regional. A falaciosa metáfora das “vastidões desérticas” se converteu
em potente argumento nos escritos posteriores, em especial aqueles
produzidos entre meados do século XIX e inicio do XX188, momento no
qual os sertões do Norte se configuravam unicamente em sertão
nordestino,

amplamente

disseminado

no

imaginário

nacional,

eclipsando, portanto, os demais sertões do Brasil.
Assim, “certoens” do Norte e sertão nordestino são construções
políticas de matriz temporal diversa. O primeiro relacionado aos
desígnios da Coroa portuguesa envolvendo regiões das capitanias da
Bahia, Sergipe del Rei, Pernambuco (e suas anexas), São José do
Piauí

e

Maranhão.

A

segunda,

mais

recente,

surgiu

das

representações elaboradas pela Inspetoria Federal de Obras Contra
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as Secas (IFOCS), órgão cujas atribuições legais deveriam centralizar
e unificar a administração dos serviços em toda a zona assolada pela
seca189. O “Polígono das Secas”190 derivou das políticas dessa
instituição, e sua área se confundiu com o sertão nordestino. Segundo
o historiador Erivaldo Fagundes Neves, o Polígono das Secas,
estabelecido

em

1936,

integrou

as

áreas

caracterizadas

exclusivamente pelo aspecto climático das duas estações – a seca (o
verão) e a chuvosa (o inverno)191. Cabe lembrar que esses dois
sertões se fundiam fisicamente se se considera o bioma que os
alinhava – a Caatinga – e seu respectivo clima semiárido. Com efeito,
como refletiu Durval Muniz de Albuquerque Jr., a ideia de sertão
homogêneo, procedente do seu aspecto climático e ambiental,
corresponde a uma visão limitada daquela vivenciada nas capitanias
do Norte192, pois as paisagens ali eram diversas, heterogêneas e
dinâmicas, reunindo áreas que se transformaram historicamente ao
sabor de experiências humanas desde tempos precabralinos.

1.2.

As paisagens toponímicas

A obra clássica de Theodoro Sampaio – “O tupi na geografia
nacional”193 – estimulou pesquisadores das mais variadas disciplinas
a aprofundar o entendimento dos topônimos na construção do território
e da cultura brasileira. As investigações de Maria Vincentina de Paula
do Amaral Dick194, de Patrícia Carvalhinhos195 e de Íris Kantor196
bebem da fonte heurística de Sampaio, dando a ver as maneiras como
os nomes dos lugares convertem os espaços de acordo com as
experiências do homem ou segundo os processos políticos emanados
de um determinado poder central. Como salienta Carvalinhos, os
nomes

dos

antigos

assentamentos

humanos

reconstroem

a

189 GUERRA, Paulo de Brito. A
civilização da seca. Fortaleza:
DNOCS, 1981. p. 44.
190 “Para efeito de assistência
técnica e financeira, o governo federal
delimitou por lei a região sujeita à
seca, a qual abrande 834.660 km2 e é
conhecida por polígono das secas.
Ficam incluídas no polígono as
regiões do agreste, da caatinga e do
sertão e dele excluída a maior parte
das regiões úmidas do litoral e da
mata”. BASTOS, João Pereira. O
futuro do Polígono das Sêcas.
Salvador:
Publicações
da
Universidade da Bahia, 1957. p. 24.
191 NEVES, Erivaldo Fagundes.
Sertão recôndito, polissêmico e
controverso. In KURY, Lorelai
Brilhante. Sertões adentro: viagens
nas Caatingas, séculos XVI a XIX. Rio
de Janeiro: Andrea Jakobsson
Estúdio, 2012. p. 22.
192 ALBUQUERQUE Jr., Durval
Muniz de. A invenção do nordeste e
outras artes. 5 ed. São Paulo: Cortez,
2012.
193 SAMPAIO, Theodoro. O tupi na
Geografia nacional. 5 ed. São Paulo:
Editora Nacional; Brasília: INL, 1987.
194 DICK, Maria Vincentina de Paula
do Amaral. A motivação toponímica e
a realidade brasileira. São Paulo:
Arquivo do Estado, 1990.
195 CARVALHINHOS, Patrícia de
Jesus. Onomástica e lexicologia: o
léxico toponímico como catalisador e
fundo de memória. Estudo de caso:
sociotopônimos de Aveiro (Portugal).
Revista USP, São Paulo, n. 56, dez.fev., 2002-2003, p. 172-179.
196 KANTOR, Iris. Usos geopolíticos
da memória toponímica na formação
do Estado brasileiro (1750-1850). In
OLIVEIRA, Francisco Roque de;
VARGAS, Héctor Mendonza. Mapas
de metade do mundo. A cartografia e
a construção territorial dos espaços
americanos: séculos XVI a XIX.
Lisboa:
Centro
de
Estudos
Geográficos da Universidade de
Lisboa, 2010. p. 299-315.
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197 CARVALHINHOS, Patrícia de
Jesus.
Onomástica
e
lexicologia...Opus cit., p. 172.
198 VERGER, Vicenç M. Rosseló.
Topinimia, geografía e cartografía. In
FERNANDEZ, Xulio Sousa (ed.).
Santiago de Compostela: Consello de
Cultura Galega: Instituto de Lingua
Galega, 2010. p. 24.

arqueologia da paisagem, um “pentear” de camadas abstratas no
sentido de desvendar relações sociais ocultas, imposições de poder e
hibridismos consequentes197. Nessa mesma direção, o geógrafo
espanhol Vicenç M. Rosseló i Verger chamou a atenção à qualidade
“fóssil” dos topônimos, resistentes dispositivos que transmitem as

199
TILLEY,
Christopher.
A
phenomenology of landscape: places,
paths and monuments. Oxford: Berg
Publishers, 1994. p. 18.

magias e os dissabores evocados na percepção e objetificação da

200 JACOB, Christian. The sovereign
map: theoretical approaches in
cartography
througout
history.
Chicago: University of Chicago Press,
2006. p. 203.

A paisagem, sob o ponto de vista toponímico, é configurada e
codificada por uma série de localidades nomeadas por sua

201 JACOB, Christian. The sovereign
map...Opus cit., p. 204.

qualidades físicas, geográficas e biológicas em algo historicamente

202
LOIS,
Carla.
Paisajes
topinímicos. La potencia visual de los
topónimos y el imaginario geográfico
sobre la Patagonia em la segunda
mitad del siglo XIX. In OLIVEIRA,
Francisco Roque de; VARGAS,
Héctor Mendonza. Mapas de metade
do mundo. A cartografia e a
construção territorial dos espaços
americanos: séculos XVI a XIX.
Lisboa:
Centro
de
Estudos
Geográficos da Universidade de
Lisboa, 2010. p. 319.

paisagem e do território198.

significância social. O ato de batizar os lugares transforma as suas
experimentado, em discurso culturalmente apreendido199. Segundo
Christian Jacob, os topônimos gravados em mapas permitem observar
as formas e o processo de colonização; explicitam as várias maneiras
de ler o espaço inspirado em fórmulas a priori, na orientação
geográfica e em dispositivos mentais derivados da cultura e das
práticas sociais200. Dito de outra maneira, o nome dos lugares resulta
de relações fenomênicas e existenciais do homem sobre o mundo
envolvente, isto é, a partir da toponímia é possível observar as
correlações entre o lugar de algo ou alguém na paisagem201. Ou, como
refletiu Carla Lois, os topônimos – imagens, dispositivos visuais e de
visualização – recuperam a natureza visual das diversas experiências
humanas202. É interessante mencionar ainda que, a nomeação se
transforma em mediação de poder, refletindo as estratégias de
dominação e ocupação do território daquele que batizou a localidade.
Dessa

maneira,

o

que

nos

esclarecem

as

paisagens

toponímicas dos sertões do Norte? Persistem em divulgar a imagem
de sertão nordestino homogeneizada pela Caatinga, inerte e pouco
atuante na sociedade colonial? Em que medida os nomes são artifícios
que se prestam à desconstrução de paisagens e de discursos
correlatos a elas? Que práticas do cotidiano e de uso do meio são
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apreendidas pela toponímia? Como o ato de nomear, enquanto ação
abstrata, define fronteiras e territórios e incrementa o poder de alguns
sobre a paisagem? Expressam as nomenclaturas dos lugares a
percepção dos diferentes agentes envolvidos na colonização nos
processos de urbanização? Muitos são os questionamentos, haja visto
o aspecto arqueológico pretendido pela presente tese doutorado que
se dedica a reconstruir paisagens pretéritas, muitas delas não mais
existentes, embora “traços fósseis” e vestígios do passado persistam
em perdurar na materialidade dos lugares e na memória dos
habitantes. Com efeito, os topônimos são “lugares de memória” no
sentido atribuído por Maurice Halbwachs203, rastros imagéticos que se
impõem e superpõem no solo, depositários da espessura simbólica
dos lugares204. Valendo-se da interface entre texto e figura, buscar-seá imaginar paisagens nessas zonas interiorizadas das capitanias do
Norte e os processos socioeconômicos que lhes conferiram, dentre
outros aspectos, razão de ser.

1.2.1. Os topônimos e as economias

É inegável que a criação de gado vacum foi a modalidade
econômica que mais contribuiu para a transformação das paisagens
dos sertões ao longo do período colonial205. No entanto, seriam essas
zonas unicamente relacionadas aos currais e pastos? O que da a ver
a toponímia sobre outros produtos econômicos desenvolvidos nos
sertões do Norte e comercializados regionalmente? Inicialmente, cabe
verificar o papel os nomes dos lugares alinhados à atividade pastoril.
De fato, predominavam-se em todas as ribeiras topônimos
vinculados aos currais, aos pastos e ao deslocamento das boiadas:
Curralinho, Malhada, Porteira, Curral de Bois, Gado Bravo, Pastos
Bons, Capim Formoso, Bezerros, Mimoso, Cortume, Couros,
Curral de Dentro, Capim Grosso, Estrada Real das Boiadas,
Passagem Franca, Passagem do Juazeiro e Passagem da Manga,
Várzea da Vaca, e assim sucessivamente. Em um mapa, a título de

203 HALBWACHS, Maurice. A
memória coletiva. 2 ed. São Paulo:
Centauro, 2012.
204 BESSE, Jean-Marc. O gosto do
mundo: exercícios de paisagem. Rio
de Janeiro: EdUERJ, 2014. p. 33.
205 As questões econômicas da
criação de gado vacum não serão
aprofundadas
nesse
capítulo.
Prevalece, aqui, a compreensão das
paisagens dos sertões de chave
culturalista, isto é, relacionar os
topônimos ao gado sem, contudo,
indicar valores numéricos ou gráficos
comparativos.
Ademais,
a
historiografia brasileira é rica em
estudos sobre o papel dos currais no
abastecimento do litoral e da
economia interna colonial. Ver
SIMONSEN, Roberto C. História
econômica do Brasil. 7 ed. São Paulo:
Editora Nacional, 1977; ANDRADE,
Manuel Correia de. O processo de
ocupação do espaço regional do
Nordeste. 2 ed. recife: SUDENE,
1979; ABREU, Capistrano de.
Capítulos de história colonial: 15001800. Brasília: Conselho do Senado
Federal, 1998; PRADO Jr., Caio.
Formação do Brasil contemporâneo:
colônia. São Paulo: Brasiliense, 1999;
PRADO Jr., Caio. História econômica
do Brasil. São Paulo: Brasiliense,
2008;
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206 ANTONIL, André João. Cultura e
opulência...Opus cit.,. p. 95.
207 ANTONIL, André João. Cultura e
opulência...Opus cit.,. p. 95.
208 ANTONIL, André João. Cultura e
opulência...Opus cit.,. p. 96.

exemplo (figura 3), os sertões da capitania do Ceará foram descritos
como “povoado de gado”. O mesmo acontece nos arredores da vila da
Mocha, comarca do Piauí, cujo “país he todo povoado de gado”. Esse
aspecto

aproxima-se

sobremaneira

dos

índices

quantitativos

fornecidos por Antonil, quando declarou que os rios da capitania de
Pernambuco com pastos adequados à criação localizavam-se nas
ribeiras do Açu, Apodi, Jaguaribe, Canindé, Piauí, Piranhas e Pajeú206.
Nos sertões da Bahia, continua o jesuíta, “estão atualmente mais de
quinhentos currais, e, só na borda aquém do rio São Francisco, cento
e seis. E na outra borda da parte de Pernambuco, é certo que são
muito mais”207. Nesses currais, vaqueiros tangiam entre 200 e 1000
cabeças de gado, outras fazendas superavam essas estatísticas,
chegando a encurralar de 6.000 a 20.000 reses208.

Figura 3 – MAPA parcial da região compreendida do sertão do Ceará até a vila
do Príncipe. Com data indefinida, provavelmente das primeiras décadas do
século XVIII. Cartografia disponível em http://www.bn.br. Acesso em 14 jul.
2010.
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O gado se movimentou por todas as capitanias do Norte e
Estado do Maranhão, constituindo-se a base econômica na qual
gravitavam a grande maioria dos seus habitantes. De acordo com o
capitão-mor da Paraíba, João da Maia da Gama, “hacha-se os
Certoens desta Capitania muy povoada de gentes, fazendas e
gado”

209

. No Ceará Grande a situação assim se assemelhava como

expôs o Conselho Ultramarino, em consulta de 1720, ao rei D. João V:
“neste país tão vasto, estando hoje povoado porque só na Ribeira do
Jogoaribi estão mais de tresentas rossas e currais...e tanta gente q’
cada ves se vay augmentando mais em razão do grande lucro que
tirão dos muitos bois e cavallos que crião e mandão para as
Minnas”210.

No

Piauí,

“o

principal

rendimento

da

Fazenda

Real...consiste nos dízimos dos gados vacuns e cavallares, genero
cujo consumo sendo dependente da indigência em que delles estavão
as Capitanias circunvizinhas”211. Os vereadores da Câmara da cidade
de Natal arrolaram o gado criado solto como um dos bens dos
212

moradores dos sertões da capitania do Rio Grande

. Referindo-se à

freguesia de São José dos Bezerros, bispado e capitania de
Pernambuco, o relatório do governador Jozé Cezar de Menezes,
datado de 1774, descreveu que a população da paróquia “vive de
crear gados, outros de alguma lavoura que plantão nos brejos, e de
curtir couros e sollas; a conduta (sic) destes gados he para a cidade
da Bahia, onde fica mais próximo”213. A comercialização de gado em
pé na vila de Penedo a tornava um dos principais pontos mercantis da
comarca de Alagoas, pois em seu termo, conforme descreve Luís dos
Santos Vilhena, “ha de duzentas e cincoenta, a trezentas fazendas,
entre grande e pequenas”214. Em direção à Cidade da Bahia inúmeras
boiadas eram tangidas dos sertões de Jacobina, pois “abundão os
dittos sertões de gado, cujas estradas livres de gentio e beneficiados
podem fazer hum extenso commercio com a comarca e com a

209 CARTA do capitão-mor da
Paraíba, João da Maia da Gama, ao
rei, D. João V, sobre os povoados,
gados e mais fazendas, e a falta de
administração nos sertões. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 4, D. 310.
210 CARTA do capitão-mor da Paraíba,
João da Maia da Gama, ao rei, D. João
V, sobre os povoados, gados e mais
fazendas, e a falta de administração nos
sertões.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 4, D. 310
211
CONSULTA
do
Conselho
Ultramarino ao rei, D. João V, sobre a
carta do padre Domingos Ferreira
Chaves, missionário geral e visitador
geral das missões do sertão da parte do
norte do Ceará, e exposição do padre
Antônio de Sousa Leal, missionário e
clérigo do Hábito de São Pedro, sobre
as violências e injustas guerras com que
são perseguidos e tiranizados os índios
do Piauí, Ceará e Rio Grande. Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará,
Cx. 1, D. 67.
212 OFÍCIO do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre a arrematação do contrato dos
dízimos da Fazenda Real do Piauí, e
informando que, acerca da arrematação
do triénio de 1767 a 1769, se devem
encontrar maiores embaraços do que
antes, principalmente a respeito das
freguesias de Oeiras do Piauí,
Jerumenha, Parnaguá e Marvão.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D. 633.
213 CARTA dos oficiais da Câmara de
Natal ao rei, D. João V, sobre as
dificuldades da criação de gado por
causa das secas e pedindo que os
moradores do Rio Grande fossem
aliviados do pagamento dos donativos
para o casamento dos príncipes.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Rio
Grande do Norte, Cx. 2, D. 140.
214 IDEIA da população da capitania de
Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações notáveis, agricultura...Opus
cit., p. 38.
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215 VILHENA, Luís dos Santos.
Recopilação de noticias referentes às
Capitanias de Pernambuco e Goiás, e
do pensamento político aplicados nas
colônias portuguesas. Salvador, 1802.
p. 10. Manuscrito disponível em
http://bn.br. Acesso em 01 nov. 2011.

216 RIBEIRO, Francisco de Paulo,
major. Descripção do Território de
Pastos Bons, nos sertões do
Maranhão: propriedades dos seus
terrenos, suas producções, caracter
dos seus habitantes colonos, e estado
actual dos seus estabelecimentos.
Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro,
Tomo XII, 1849. p. 44.
217 SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma
comunidade rural do Brasil antigo
(aspectos da vida patriarcal no sertão
da Bahia nos séculos XVIII e XIX).
São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1956. p. 208.
218 SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma
comunidade
rural
do
Brasil
antigo...Opus cit., p. 218.
219 MAIA, Virgilio. Álbum de iniciação
à hiráldica das marcas de ferrar gado.
Fortaleza: O Curumim sem nome
Editora, 1992. p. 31. Ver também
capítulo 2 da tese de Nathália Maria
Montenegro Diniz – Fronteiras
movediças: fazendas em rede. In
DINIZ, Nathália Maria Montenegro.
Um sertão entre tantos outros...Opus
cit., p. 127-147.

capital”215. Os topônimos alusivos ao universo da criação de gado
marcavam os lugares de pouso e de alimentação das reses. Na
jurisdição do julgado de Pastos Bons, situado a Sudeste da capitania
do Maranhão, havia as melhores pastagens e águas de rios perenes
que saciavam a sede das gentes e animais que circulavam por ali em
tempos de seca. Acerca das utilidades desse território, o major
Francisco de Paula Ribeiro comentou:
A natureza de uns e de outros terrenos, excessivamente prodiga
na sua vegetação, é que talvez adquiriu para todo este districto
o nome de Pastos Bons! Os seus campos nutridores, o seu ar
commodo, preciosas águas, grande fertilidade seguida ao mais
pequeno cultivo e a sua nunca interrompida verdura, são
circumstancias que fazem com que este paiz seja o mais
abundante e delicioso: por isso mesmo é que elle chama dos
sertões das outras capitanias confinantes os negociantes de
gados, que d’alli transportam para manutenção e povoação dos
seus infecundos campos a criação das vaccas e novilhas

216

.

Criavam-se as reses soltas. Os vaqueiros e passadores
soltavam o gado nas pastagens, ali permanecendo muito tempo até
atingir o peso ideal para venda217. Em terras indivisas, virtualmente
delimitadas pelas cartas sesmarias, manadas de dois, três ou mais
criadores se misturavam. Diferenciavam-nas pela “marca” da fazenda
chamada de “ferra”. Segundo Lycurgo Santos, anualmente se
praticava a ferra em crias de mais de seis meses, sendo a garantia da
identificação e posse do animal, não havendo perigo de passar a outro
dono218. Geralmente, utilizavam-se duas ferras – a primeira, marcada
no lado direito do boi, identificava o criador; a segunda, estampada no
lado esquerdo, registrava o símbolo da paróquia ou ribeira que
pertencia o fazendeiro219. Tais recursos asseguravam o aspecto
relacional dos territórios formalizados nos sertões do Norte e seu
caráter flexível devotado ao movimento. Não se pode esquecer que,
mesmo no emaranhado de gados provenientes de regiões diversas, a
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marca da freguesia declara espaços precisamente definidos pelas
políticas

de

urbanização

da

Coroa

portuguesa,

como

será

descortinado no terceiro capítulo deste trabalho. Ainda houve outro
recurso de separação de boiadas por parte dos “curraleiros”, um
método poético e sonoro - o aboio – canto melódico, sem palavras
definidas, no qual as reses eram domesticadas pelo peculiar conjunto
de sons entoados pelo vaqueiro. Ao ouvi-lo punham-se em retirada ao
curral220.

220 NICÉAS, Alcides. Aboio: um ritual
agreste. Folclore nº 93. Recife:
Fundaj – Centro de Estudos
Folclóricos, 1979.
221 DIÉGUES JÚNIOR, Manuel.
Regiões culturais do Brasil. Rio de
Janeiro:
Centro
Brasileiro
de
Pesquisa
Educacional,
INEP,
Ministério da Educação, 1960. p. 426.
222 HOLANDA, Sérgio Buarque de.
História da civilização brasileira. vol II.
Tomo I. São Paulo: Difusão Europeia
do Livro, 1960. p. 221.

Todavia, o conjunto de mapas estudados durante a pesquisa
aponta outros movimentos econômicos por vezes obscurecidos pelos
currais. O desenho da figura 3 inclui o curioso topônimo “salinas” logo
abaixo da barra do rio Grande com o São Francisco (figura 4). Na
verdade, a criação de gado e a extração e comércio do sal foram
atividades que não se excluíam, mostraram-se interdependentes.
Para Manuel Diégues Júnior, pela profusão de salinas nos sertões do
Norte, o gado teve condições de se expandir em movimentos de
penetração e, diante disso, difundiu-se a fixação das reses e a
colonização da região

221

. Sérgio Buarque de Holanda indicou a

presença de barreiros salinos no rio São Francisco como um fator
positivo à ocupação das zonas interiorizadas e desenvolvimento das
boiadas222. De fato, “salinas” ou os nomes dos lugares correlatos
aparecem irradiados pelo interior das capitanias do Norte: Salinas de
Cima, Salinas de Santo Antônio, Salinas do Zacarias, Riacho das
Salinas, Salinas de Casa Nova, Salinas do Sobrado, Riacho do
Salitre, Água Salgada, Salgado, etc. O que sugerem as salinas? Por
um lado, remetem à prática da extração de salitre ou à produção do
“sal da terra”, denominação conferida ao sal elaborado na colônia em
oposição ao sal marinho ou àquele originário do Reino. Presume-se
que o colono tenha se apropriado de uma antiga técnica indígena de
refinamento. Conforme as observações de Gabriel Soares de Sousa,
os tapuias, para fazerem sal, queimavam o solo e “tomam aquela
cinza, e terra queimada, lançam-na na água do rio em vasilhas, a qual
fica logo salgada, e põem-na ao fogo, onde a cozem e ferve tanto até

Figura 4 – Topônimo Salinas.
Imagem extraída do Mapa
parcial da região compreendida
do sertão do Ceará até a vila do
Príncipe.... Cartografia da FBN
disponível em http://www.bn.br.
Acesso em 14 jul. 2010.
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223 SOUSA, Gabriel Soares de.
Tratado descritivo do Brasil...Opus
cit., p. 341.
224 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao IIm.º e Rm.º S. or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co...Opus cit., p. 385.
225 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros: povos indígenas e a
colonização do sertão nordeste do
Brasil, 1650-1720. São Paulo:
Hucitec; Edusp; FAPESP, 2002. p.
30.
226 CARTA sobre as minas de salitre
do Brasil. Documentos Históricos, vol.
88, p. 79.

que se coalha e fica feito o sal em um pão; e com este sal temperam
seus manjares”223. Esse sal foi largamente utilizado na salga das
carnes e como condimento alimentício. Em 1697, sabe-se que entre
as fazendas Rio Grande e Salinas, implantadas na ribeira do rio Piauí,
havia oito lagoas “de que se tira sal quazi semelhante ao do Reino, e
sua agoa he mais salgada do q´ a do mar porque metendoce na boca
a deixa em feridas de carne viva achace nelas o sal em pastas, como
tijolos”224. Em contrapartida, certas localidades que forneciam o “sal
da terra” foram intituladas com outros topônimos (como o Brejo de
Santo Inácio, Pindola, Brejo da Brígida), escondendo a sua valiosa
participação nos processos de extração, produção, venda e conversão
dessas reservas naturais em paisagens econômicas.
Antes de se descobrir as jazidas de “sal da terra”, a Coroa apoiou
importantes expedições voltadas à procura de metais preciosos. O
desejo de achar prata ou ouro levou sertanistas a adentrar os
recônditos espaços da capitania da Bahia. Muitas dessas expedições,
porém, não tiveram sucesso. Outras encontraram, em vez dos nobres
metais, o salitre (nitrato de potássio) que era utilizado na fabricação
da pólvora negra225. O riacho do salitre e a serra dos Montes Altos,
ambos situados na Bahia, presenciaram importantes projetos oficiais
de mineração do salitre. Como será visto, alguns pontos de exploração
do salitre no riacho se confundiam com os sítios de produção do “sal
da terra”.
Desde os anos 1670, o governo geral do Brasil se empenhou em
inspecionar as terras ricas em salitre. Naquela ocasião, o capitão-mor
do rio São Francisco, João Vieira de Moraes, obteve algumas
amostras do sal nos territórios de grupos indígenas. Em 17 de agosto
de 1671, o militar convidou Bento Surrel, morador da vila de Penedo,
para averiguar as onze minas de salitre, “repartidas a uma, duas, e
três léguas num espaço de dezoito léguas”, e realizar experimentos
químicos no intuito de refinar o mineral226. Algumas amostras foram
enviadas ao Reino. Logo que as autoridades de Lisboa perceberam a

“Pensar con los ojos” sertões

79

qualidade do salitre desses sertões e os seus benefícios na produção
de pólvora, o Conselho Ultramarino recomendou ao príncipe regente,

227 CARTA sobre as minas de salitre
do Brasil. Documentos Históricos, vol.
88, p. 81.

detalhado relatório contendo os dias de jornada, os “sítios e partes

228 DECRETO de Vossa Alteza
sobre as minas de salitre junto ao rio
São
Francisco.
Documentos
Históricos, vol. 88, p. 172.

donde estão estas minas, que quantidade de léguas, quantas haverá

229 idem., p. 172.

do primeiro porto de São Francisco pela terra dentro, as que pode pelo

231 idem., p. 173.

D. Pedro, que os agentes da Coroa na Bahia produzissem um

rio abaixo, e até que sítios, fazendo de tudo um mapa muito por
extenso para que se possa dar conta a Vossa Alteza”227. Em 1679, as
ordens de exploração do salitre foram intensificadas a ponto de se
aventar a construção de uma fábrica e oficinas em cada local de
extração:
...as quais deviam constar de uma grande casa para as tinas e
caldeiras onde se havia de separar o salitre, outro armazém para
se recolher depois de puro, casas para o almoxarife ou feitor e
alojamento para os negros de todo aquele serviço além dos
quarteis que eram necessários para alguns soldados que
segurassem a estancia dos assaltos dos índios circunvizinhos,
além das despesas de outros acessórios e incidentes, que se
deviam considerar para a conservação e estabelecimento desta
fábrica.

228

A condução do salitre refinado seria feita pelo rio São Francisco
até o “grande rochedo” (Cachoeira de Paulo Afonso) onde o rio
tornava-se não navegável229. Pensou-se, ainda, em construir um
armazém nessa localidade. Dali, o trajeto seguiria por terra,
circundando o rochedo, para logo aportar o mineral em embarcações
que navegariam em direção à vila de Penedo230. Outro itinerário
possível seria todo por terra, das minas à Cidade da Bahia. Planejavase erguer um armazém ao pé da serra de Jacobina, lugar conveniente,
“onde haviam de ir descarregar os cavalos que o trouxeram para a
serra para ali passarem a carros que fazendo naquela terra menos
despesa conduziam maior quantidade”231. Sabe-se que uma dessas
minas – Abreus - adquiriu o nome de seu administrador, Leonel de

230 idem., p. 173.
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232 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei, D. Pedro II, sobre
as cartas e papéis do ex-governador,
Fernão Martins Mascarenhas de
Lencastro, do desembargador e
provedor da Fazenda Real da
capitania de Pernambuco, Inácio de
Moraes Sarmento, acerca do estado
em que se encontram as minas de
salitre da mesma capitania, e do seu
rendimento e despesa. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco_Cx. 20, D.
1938.
233 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros...Opus cit., p. 33.
234 CARTA do capitão comandante e
interino das minas dos Cariris Novos,
Jerônimo Mendes da Paz, ao
governador de Pernambuco, Luis
José Correia de Sá, sobre as minas
de salitre de Pilão Arcado e Salinas
de
Cima.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará_Cx. 6, D. 380.
235 idem.
236 CARTA do Provedor do
regimento; e guarda mor das minas
do Rio das Contas, Manuel Dias
Mascarenhas, para o Conselheiro
Intendente Geral da Baia, Wenceslau
Pereira
da
Silva.
ANTT.
Correspondência recebida do Brasil
(Bahia). Ministério do Reino, mç. 599,
n. 47.
237 idem.

Abreu de Lima232. Segundo Pedro Puntoni, os pífios resultados e as
despesas da Fazenda Real levaram D. Pedro II a interromper a fábrica
e a extração das minas em 1706233.
Em meados do século XVIII, o salitre retornou aos diálogos das
autoridades régias. No Ceará, o capitão e comandante interino das
minas de ouro dos Cariris Novos, Jerônimo Mendes da Paz, enviou
uma carta ao governador de Pernambuco, Luís José Correia de Sá,
na qual dava conta de alguns pontos de extração do mineral: havia as
Salinas de Cima e Pilão Arcado posicionadas nas terras da Casa da
Torre; também se tirava na fazenda de Filippe Santigo, bem como no
riacho Picuhy. Nos campos de Buíque, no lugar chamado Puyhym,
produzia-se nitrato de potássio, “e ainda dá a conveniência das terras
proporcionadas a este mineral, e muito melhor no Moxotó, e Pajeú”234.
Mendes da Paz informou que nas Salinas de Cima e em Pilão Arcado,
além de salitre, o sal de consumo também era refinado ali, “que dellas
p.ª as Minnas, vão todos os annos, mais de seis mil alqueyres”235.
As minas e oficinas reais da Bahia, criadas no crepúsculo do
século XVII, foram reconhecidas pelo provedor do Regimento do Ouro
de Rio de Contas, Manuel Dias Mascarenhas. A propósito, ele
remeteu, em outubro de 1755, um documento ao intendente geral,

238 idem.

Wenceslau Pereira da Silva, relatando o roteiro que havia feito nas

239 idem.

áreas de extração de salitre dos riachos Pacuí e Salitre. A primeira
oficina chamava-se Sargento, erguida em terras do sargento-mor
João dos Reis Santos, distante treze léguas do rio São Francisco236.
A segunda era a dos Abreus, situada na ribeira do Salitre e fazenda
dos herdeiros de Felizardo Ribeiro237. A terceira denominava-se
Taboleiro, também posicionada no mesmo riacho que as demais, e
afastada da dos Abreus doze léguas238. Os trabalhos de extração
ficavam a cargo dos índios aldeados na missão do Sahy239.
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Mascarenhas complementou sua carta anunciando que surrões de sal
eram “fabricados” em todas as salinas visitadas e outras localizadas
na bacia do São Francisco, tais como Santo Antônio, Pilão Arcado,
Brejo e Brejo de Maurício de Almeida240.
As pistas fornecidas pelos topônimos arrolados por Jerônimo
Mendes da Paz e Manuel Dias Mascarenhas enquadram os sertões
das capitanias do Norte, em especial aquela área compreendida entre
o rio São Francisco e a ribeira do Salitre, em paisagens construídas a
partir da produção, consumo e comercialização do “sal da terra” e
extração do salitre, deslocando-as, nesse aspecto, da uniformidade
representada no epípeto “civilização do couro” apregoado por
Capistrano de Abreu241. Dentro desse panorama, o sal se relacionava
espacialmente com territórios articulados em várias escalas, do
intraurbano ao periurbano e a outras capitanias. De acordo com o
relatório do governador de Pernambuco, Jozé Cezar de Menezes,
escrito em 1774, o termo da vila da Barra, definido desde a missão do
Juazeiro ao rio Carinhanha, abundava, de uma parte a outra do São
Francisco “de sallinas de sal, e muito maior na parte de Pernambuco
até a Freguesia do Campo Largo”242. A grande incidência provocou o
deslocamento de homens de negócios das comarcas de Goiás,
Paracatu, Gerais, Serro, Jacobina, das vilas de Minas Novas do
Fanado e Rio de Contas e de todos os sertões adjacentes a buscarem
o sal, conduzindo-o em “barcas e canoas de grandes vellas, e pella
terra adentro, em Cavalgaduras”243.
Esses negócios perduraram por décadas a fio, prevalecendo
inclusive em meados do Oitocentos. Na primeira década do século
XIX, Spix e Martius testemunharam o comércio do “sal da terra” no
julgado de São Romão proveniente da vila de Pilão Arcado, o qual era
importado em sacos de couro (surrões), cada um dos quais pesando
cerca de trinta ou quarenta libras, pagando cem réis de direito de
entrada no registro da Malhada244. Não por acaso, a narrativa dos
viajantes celebra a complementariedade das economias do gado e do

240 CARTA do Provedor do
regimento; e guarda mor das minas
do Rio das Contas, Manuel Dias
Mascarenhas, para o Conselheiro
Intendente Geral da Baia, Wenceslau
Pereira
da
Silva.
ANTT.
Correspondência recebida do Brasil
(Bahia). Ministério do Reino, mç. 599,
n. 47.
241
ABREU,
Capistrano
de.
Capítulos de história colonial: 15001800. Brasília: Conselho do Senado
Federal, 1998. p. 135.
242 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 62.
243 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 62.
244 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 91.

Província do Piauí, cerca de 120 léguas distante de Oeiras) em viagem ao arraial da Natividade

Província do Goiás). Gardner viu “gente de lugares distantes [que] se ocupavam em apanhar o
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al” e a porção comprada por ele “preservou muito bem a carne”(GARDNER, 1975, p. 137).
245 SPIX,gravada
Johann em
Baptist
von. cartografias
A toponímia
antigas
fornece
certas
pistas sobre
a produção
e
“sal da terra”
quando
avistaram
boiadas
se alimentando
em
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 208.

245
“lambedouros
de sal”
. Além
disso, pela
os produtos
importados da
246 sal
SPIX,
Johann
Baptistdovon.
omércio do
nesses
sertões
Norte,
até o momento
pouco
explorado
historiografia

Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 225.

de Minas
Gerais
da da
criação
de gado “e,
distâncias
entre parêntesis
rasileira. 247
No Asmapa
- Província
do Piauíprovíncia
– desenhado
em 1873
por provinham
José Ribeiro
Fonseca
tomam como referência o rio São

principalmente, do sal de cozinha extraído nas proximidades do rio

Francisco. nas proximidades da vila de Pilão Arcado, as salinas de Zacarias [figura 1].
ilvares, situamos,

(São Francisco)”. No registro da Malhada a quantidade de sal que

Essas mesmas salinas foram identificadas, em 1818, por Spix e Martius quando descreviam áreas

havia entrado naquela capitania, em 1817, superou os demais

anhadas pelo rio São Francisco, desdeprodutos
a Passagem
do Juazeiro
até 1).
o rio Carinhanha (SPIX;
e manufaturas
(tabela

MARTIUS, 1981, p. 226). De fato, nesse “distrito do sal”(se assim o pudermos classificar) que ia

a foz do rio Salitre até as bordas da freguesia de Campo Largo, extraía-se “sal da terra” que era
Procedência

Objetos da

Quantidade

Valor em

Valor em

endido a diferentes áreas da Colônia. No relatório de
1774, elaborado
pelo governador
importação
especificada
cruzados da

apitania de Pernambuco, Jozé Cezar de Menezes, o sal dessa
17344 é:
bruacas
Salmacro-zona

--

réis

11.100$160

Pernambuco e Bahia

...abundantíssimo de commercio, porEscravos
quanto o vem 14
buscar os habitantes
da2.100$160
-comarca de Goyaz, Paracatú, Gearaes, Serro, Minas Novas do Fanado, Rio de
Vinho

20 barris

--

180$000

Fumo

10 arrobas

--

51$600

365 arrobas

--

77.000$000

Contas, Jacobina, e todos os Certões vizinhos, que conduzem o dito sal pelo Rio

[São Francisco] acima em muitos barcos, e canoas grandes de vella, e pella terra
Fazendas
adentro, em cavalgaduras...(ABNRJ, 1918,
p. 62).
Total

90.431$860

Tabela 1 – Mappa da informação dos produtos e manufacturas que entraram
na Capitania de Minas Gerais pelo registro da Malhada nos meses de Abril a
Setembro de 1817. Elaboração do autor segundo manuscrito do Arquivo Público
Mineiro. Disponível em www.siaapm.cultura.mg.gov.br. Acesso em 27 nov.
2014.

Chegando no arraial do Juazeiro, Spix e Martius se inteiraram
das 14 “minas de sal”, como assim chamavam os moradores do distrito
as salinas e outras localidades de exploração (algumas delas já
identificadas pelos oficiais da Coroa na segunda metade do
Figura 5 – Salinas do Zacarias
Setecentos), posicionando-as nas terras “dos mais ricos fazendeiros
(sinalizada
em
vermelho),
localizadas no termo da vila de
do rio São Francisco”246: Batateira (12 léguas)247, Brejo da Brídiga
Pilão Arcado. Extrato do mapa
(15 léguas), Brejo Seco (7 léguas), Pindola (4 léguas), Brejo do
“Província do Piauhy” de José
Ribeiro da Fonseca Silvares.
Zacarias
(6 léguas
– figura no
5), termo
Salinas
Grandes
(12 léguas), Casa
FiguraDisponível
1 – Salinas de Zacarias (sinalizada
em vermelho),
localizadas
da vila
de Pilão
em
http://www.bne.es.
Acesso
em
Arcado.
Extrato do mapa
“Província
do Piauhy”
Ribeirododario),
Fonseca
Silvares.
Nova
(estava de
nasJosé
margens
Sargento,
Paté, dos Abreus,
14 mar. 2013.

Disponível em http://www.bne.es. Acesso em 14.03.2013.

Aldeia (na ribeira do Salitre), Pacuí, Brejo Grande (no riacho do

8!
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Pacuí) e Assuruá (4 léguas)248. Vendia-se o sal na feira do Juazeiro
aos negociantes de Minas ou despachavam os surrões para as lojas
de fazendas secas das povoações vizinhas do São Francisco e outras
partes do Reino do Brasil:
Para o negócio com São Paulo, Goiás e Mato Grosso, São
Romão e Barra do Rio das Velhas, são os principais empórios.
Para as regiões mais ao Norte, as províncias da Bahia e
Pernambuco, uma parte de Goiás e Piauí, são-nos as vilas da
Barra do Rio Grande, Pilão Arcado e o arraial de Juazeiro. O
total da produção em todas as lagoas calcula-se em mais de
35.000 sacos anualmente; só no rio salitre colhem-se mais de
2.000 arrobas por ano

249

.

Além dos textos dos viajantes germânicos, o preciso relatório de
exploração do rio São Francisco elaborado pelo engenheiro Henrique
Guilherme Fernando Halfeld, entre 1852-1854, lança luz sobre a
continuidade da participação do sal no mercado interno das províncias
da Bahia e de Pernambuco. Convém alertar que, os dados levantados
por Halfeld fogem da cronologia fixada neste trabalho, correndo o risco
de se tornarem anacrônicos. Contudo, as relevantes informações não
podem passar despercebidas, porque são pistas fundamentais de
leitura da paisagem e dos processos de urbanização dos sertões. Para
tanto, o engenheiro, a serviço do imperador D. Pedro II, descreveu
todas as áreas produtoras de sal, arrolando ademais a quantidade
refinada anualmente. Em seu percurso fluvial, ele notou que a
produção se intensificava a partir do porto de Santo Antônio, um
pequeno arraial que exportava entre 4 e 5.000 alqueires no ano a um
preço médio de 2$000 a 5$000 réis o surrão250. Na vila de Pilão
Arcado, a maior parte dos habitantes do concelho se dedicava ao
fabrico do sal, de sorte que o seu comércio rivalizava com a povoação
vizinha do Remanso251.Conforme as notícias ali obtidas, concorriam
para o comércio muitas salinas, as quais cabe aqui elencar, embora a
citação fique extensa:

248 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 225.
249 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit.,. p. 226.
250 ATLAS e relatório concernente a
exploração do Rio São Francisco
desde a cachoeira de Pirapóra até ao
Oceano Atlântico, levandato por
ordem do governo de S. M. I o senhor
D. Pedro II. Pelo engenheiro civil
Henrique
Guilherme
Fernando
Halfeld em 1852, 1853 e 1854. Rio de
Janeiro: Lithographia Imperial, 1860.
p. 26.
251 ATLAS e relatório concernente a
exploração do Rio São Francisco
desde a cachoeira de Pirapóra até ao
Oceano Atlântico...Opus cit., p. 26.
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252 ATLAS e relatório concernente a
exploração do Rio São Francisco
desde a cachoeira de Pirapóra até ao
Oceano Atlântico...Opus cit., p. 26-27.
Nota:
utiliza-se o negrito para
diferenciar as salinas citadas por
Halfeld daqueles indicadas por
Jerônimo Mendes da Paz, Manuel
Dias Mascarenhas e Spix e Martius.
253 MOLL, Hermann. Map of South
America. In Mapa: imagens da
formação territorial brasileira. Rio de
Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht,
1993. p. 31.

Arraial do Sobrado, a das povoações do Sobradinho, Salitre,
Itaparica, Juréma d´Aldeia, do Sargento, do Paté, dos Abreus,
do Pacuhy, da Baixa Grande, Riaxo da Casa Nova e Fazenda
da Casa Nova, que fabrição e exportão cousa de 4 a 5.000
alqueires; as Estremas, as Arêas e o Joá, Salgadinho de
Dentro e Salgadinho de Fóra, Salina Grande com 6 a 10.000
alqueires...e mais as salinas do Jatobá com 600 a 700 alqueires;
o Brejo da Prazida (Brígida), da Batateira, do Brejo Secco com
600 a 1.000 alqueires, sendo este de côr amarella; da
Tranqueira e Salinas do Sacco com 3 a 4.000 alqueires; do
Catú com 400 a 600 alqueires; da Pindoba com 3 a 4.000
alqueires;

de Santo Antônio das Salinas com 4 a 5.000

alqueires; de Sento Sé, do Mocambo de Boi, de Assuruá com
1.000 alqueires, sendo o melhor, o mais pesado e o mais
procurado, ainda apresentando uma côr preta, o sal das salinas
do Brejo do Zacarias, que fornece de 10 a 12.000 alqueires;
finalmente sendo o das salinas de Campo Largo e Imbuzeiro
muy alvo e crystallino. Também á beira do Riacho do Tarraxi
existem algumas salinas...

252

(grifo nosso).

Verifica-se, nesse primeiro momento, que as paisagens
toponímicas articulavam os sertões do Norte a distintas frentes
econômicas,

representando-os,

ainda

que

implicitamente,

em

atividades produtivas pouco exploradas pela historiografia brasileira.
Como certos estudos publicados nas faculdades de Arquitetura e
Urbanismo bebem das fontes clássicas, a pecuária se impôs como o
único dispositivo estruturador da paisagem e da urbanização,
convertendo o “sal da terra” em ator coadjuvante ou inexistente,
quando, na realidade, sua atuação em tempos coloniais deveriam
nobilitá-lo a um dos papéis principais.

1.2.2. A toponímia e as gentes que lá estavam...
Numa carta geográfica atribuída a Hermann Moll253 aparece o
centro da América portuguesa nomeado como a Terra dos Tapuyas,
uma extensa região ocupada por esse genérico termo “tapuia”,
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imagem relativa ao gentio “bárbaro” e “selvagem” dos sertões, em
oposição não só ao mundo cristão europeu, mas às tribos tupis do
litoral254. Esse quadro aparece, por exemplo, na narrativa de D.
Domingos do Loreto Couto, que retoma a fórmula de Gândavo255 com
particular agressividade, afirmando serem os tapuias “feras selvagens
que vivem ao som da natureza, sem fé, nem ley, nem rei...mais brutos
em pé, que racionais humanos, sem arte, nem política, sem política, e
sem humanidade, preguiçosos, covardes, mentirosos...”256. Em
contrapartida, Elias Herckman, a serviço da Companhia das Índias
Ocidentais, pinta uma outra figura dos tapuias da etnia Jan Duwi
(Janduí), qualificando-os como submissos às ordens do seu “rei”,
sobretudo em questões bélicas e de vingança tribal257. Ainda assim,
os janduís não escaparam da narrativa costumeira: “levam uma vida
inteiramente bestial e descuidosa. Não semeiam, não plantam nem se
esforçam, por fazer alguma provisão de víveres”258.
Para o colonizador português, as sociedades indígenas do Brasil
eram percebidas segundo a polaridade tupi versus tapuias, sendo os
últimos a projeção da dupla alteridade, isto é, o “anti-tupi”

259

, a

“fronteira da fronteira” ou a “dupla barbárie” conforme a brilhante
acepção de Puntoni260. Nesse aspecto, encaixam-se perfeitamente os
sertões indômitos, a alteridade geográfica, e a sociedade nativa,

254 PUNTONI, Pedro. Tupi ou não
tupi? Uma contribuição ao estudo da
Etnohistória dos povos indígenas no
Brasil colônia. ETHNOS, Revista
Brasileira de Etnohistória, Recife, ano
2, n.º 2, Universidade Federal de
Pernambuco, Núcleo de Estudos
Indigenistas, 1998, p. 5-19.
255 “A língua deste gentio todo pela
Costa he huma: carece de três letras
– não se acha della f, nem l, nem r,
cousa digna de espanto, porque assi
não têm Fé, nem Lei, nem Rei; e
desta maneira vivem sem Justiça e
desordenadamente”. Ver GÂNDAVO,
Pero de Magalhães. Tratado da terra
do Brasil e história da Província de
Vera Cruz. Belo Horizonte: Itatiaia:
São Paulo: Edusp, 1989. p. 52.
256 COUTO, D. Domingos do Loreto.
Desagravos do Brazil e glórias de
Pernambuco...Opus cit., p. 37.
257 Cf. POMPEU SOBRINHO,
Thomaz. Os tapuias do Nordeste e a
monografia de Elias Herckman.
Revista do Instituto do Ceará,
Fortaleza, Tomo XLVIII, 1934, p. 7-28.
258 Cf. POMPEU SOBRINHO,
Thomaz. Os tapuias do Nordeste e a
monografia...Opus cit., p. 21.
259 MONTEIRO, John M. Tupis,
tapuias e historiadores: estudos de
História Indígena e do indigenismo.
Tese (Livre docência em Etnologia),
Campinas,
Universidade
de
Campinas, Instituto de Fisolosia e
Ciências Humanas – Dep. De
Antropologia, 2001, p. 31.

entendida como a alteridade humana. Ainda segundo Puntoni, a

260 PUNTONI, Pedro. Tupi ou não
tupi?...Opus cit., p. 11.

noção de “tapuia” passou a designar um conjunto de etnias, que

261 PUNTONI, Pedro. Tupi ou não
tupi?...Opus cit., p. 7.

embora diversificadas culturalmente, era percebido por esquemas
taxonômicos portadores de identidades comuns261. Uma das
particularidades dizia respeito à “língua travada” de difícil fonética
falada pelos tapuias e inútil à catequização, que, preferencialmente,
empregava a “língua geral” dos jesuítas cunhada para mediar as
diversas origens étnicas e linguísticas dos indígenas262.

262 MONTEIRO, John M. Tupis,
tapuias e historiadores...Opus cit.,p.
45.
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263 KANTOR, Iris. Usos geopolíticos
da memória toponímica...opus cit., p.
301.
264 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao IIm.º e Rm.º S. or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co...Opus cit., p. 387-389.
265 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Tomo
V. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1945. p. 271.
266 VIEIRA, Antônio. Escritos
instrumentais sobre os índios. São
Paulo: EDUC; Loyola; Giodano, 1992.
p. 153.
267 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei, D. Pedro II, sobre
a carta do governador geral do Estado
do Brasil, D. Rodrigo da Costa, acerca
do aviso do governador da capitania
de Pernambuco, Francisco de Castro
de Moraes, a respeito da guerra
contra o gentio na nação Macarus,
habitantes das terras da região do
Salitre, do rio São Francisco, da parte
da capitania de Pernambuco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 10, D.
1941.

O universo toponímico atribuído pelos europeus às zonas
interiorizadas afina-se às variadíssimas etnias ameríndias e fluem na
contramão da compreensão usual do prístino mito de sertões vazios e
incultos. A literatura e os manuscritos estudados pouco dizem sobre a
maneira dos índios batizar os seus territórios. Assim, a nomenclatura
atribuída pelos europeus foi o resultado de formas mais complexas de
apropriação da toponímia preexistente263. Antes de ser uma categoria
única, conforme tecem alguns mapas antigos e determinados textos
oficiais, o termo “tapuia” desmonta-se em múltiplos micro-termos. No
Piauí, segundo a “Dezcripção do certão do Peauhy Remetida ao Ill.mo
e Rm.º S.or Frei Francisco de Lima Bispo de Pernam.co”, redigida em
1697 pelo padre Miguel de Carvalho, havia 36 etnias que habitavam
as ribeiras do Piauí, Canindé, Gurguéia, Sambito, Longá e Parnaíba:
Aroachizes,

Carapotangas,

Rodeleiros,

Beiçudos,

Aroquanguiras,

Bocoreimas,

Precatiz,

Cupequacas,

Acuruás,

Cupicheres,

Gutamez, Goyias, Anicuaz, Aranhez, Corerás, Aytetus, Abetiras,
Beirtés, Goaras, Macamasus, Nongazes, Tremembés, Anassuz,
Aruas, Ubatês, Meatanz, Corsiás, Lanseiros, Arayez, Acumez,
Goratizes, Jaicós, Jendoiz, Ycós, Uriús e Cupinharoz264.
Vale relembrar que, na capitania da Bahia existiu o “sertão dos
Rodelas”, dentro do qual existiam outros tantos grupos de nativos
reconhecidos por missionários enviados para doutriná-los. O jesuíta
Simão de Vasconcelos planejou visitar as aldeias dos índios Tocós,
dos Moritises, dos Sapoiás e dos Paiaiás265. Em 1696, uma relação foi
enviada ao provincial da Bahia, Alexandre de Gusmão, contendo as
missões religiosas do rio São Francisco composta de índios Cariris,
Orises e Procases. Nos arredores da fortaleza do Ceará, o pe. Antônio
Vieira, chamou a atenção dos “tapuias gentios” ganacés e
juguaruanas confederados contra os portugueses266. Na ribeira do
Salitre, ainda no sertão de Rodelas, o governador geral do Estado do
Brasil, D. Rodrigo da Costa, incentivou, em 1703, “guerra justa” contra
os Macarus contrários à exploração de salitre267.
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As sociedades tapuias eram plurais ainda na capitania de
Pernambuco e suas anexas. Na “Rellaçam das Missoins que há e das
forma que se podem areglar” habitavam os sertões índios Tabajaras,
Careús, Quixelos, Calindés, Assús, Payacús-Assus, Quixereus,
Condandus,

Carateus,

Genipapos,

Penacuri-Assus,

Potengis,

Caramatuba, Cunhaú, Coremas, Panatis, Pegas, Caripós, Aricobés,
Anasur-Umans, Caracoxoens, Mariguencas, Carnijós e Xocós268.
Aimorés, Potentús, Guaitacás, Guaromonis, Goarigoarés, Jeçarurus,
Amanipaques, Paycás e Potigoares também foram como tapuias269. O
relatório do major Francisco de Paula Ribeiro, de 1819, menciona os
indígenas Tupinambás, Timbiras e Gamelas, “povoações gentias que
ainda não demesticas se acham dentro do território da capitania do
Maranhão”270. Os tupinambás, descendentes dos tupis, residiam nas
vilas de Vinhais, Paço do Lumiar e Viana e nos “lugares de índios” de
São Miguel e Trezedelas do rio Itapicuru271. O documento lembra a
contínua movimentação interna das tribos, as quais “acossadas pelos
primeiros povoadores...se lançaram tambem para o Sudoeste e Oeste
do(s) mesmo(s) (rios) Itapicuru e Parnaíba...que presentemente
esconde o seu maior numero de almas, e os nomes particulares de
muitas das mesmas povoações”. Diferentemente do que se narrou
sobre nativos dos sertões, Paula Ribeiro relata o cultivo da terra
segundo as lógicas dos ciclos climáticos. No verão, os índios
dedicavam-se à caça e à coleta de frutos silvestres como o pequi, a
bacaba, a sapucaia, a mangaba, a gabiroba, o bacuri.... No inverno,
retornam às aldeias deixadas aos cuidados das mulheres, crianças e
idosos, em que plantam batatas, amendoins e milho, guardando o
excedente da produção em espécies de “paiol” particulares de cada
família272. Após a passagem das chuvas, geralmente entre os meses
de maio e junho, recolhem os alimentos semeados, armazenando-os
novamente nos paióis, “e largam as povoações para ir outra vez

268 CARTA do governador da
capitania de Pernambuco, Henrique
Luís Pereira Freire de Andrada, ao rei,
D. João V, sobre a representação dos
índios tapuias em que se queixam dos
maus tratos que os afastam da
conversão, e a respeito de suas terras
e cativeiro, que tendo sido consultada
pela Mesa da Consciência, remeteu
para o Conselho Ultramarino as
cópias da Junta das Missões e a
distribuição das aldeias. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 55, D.
4767.
269 COUTO, D. Domingos do Loreto.
Desagravos do Brazil e glórias de
Pernambuco...Opus cit., p. 56.
270 MEMÓRIA sobre as nações
gentias que habitam o continente do
Maranhão. Escripta em 1819 pelo
major graduado Francisco de Paula
Ribeiro. Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro. Tomo III. Rio
de Janeiro: Typographia de D. L. dos
Santos, 1841. p. 184.
271 MEMÓRIA sobre as nações
gentias que habitam o continente do
Maranhão...opus cit., p. 185.
272 MEMÓRIA sobre as nações
gentias que habitam o continente do
Maranhão...opus cit., p. 187.
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273 MEMÓRIA sobre as nações
gentias que habitam o continente do
Maranhão...opus cit., p. 187.
274 MONTEIRO, John M. Tupis,
tapuias e historiadores...Opus cit.,p.
56.
275 O vocábulo “hagiotopônimo”
surge da aglutinação do elementos
gregos hagio (santo), topos (lugar) e
onoma (nome) – o qual, traduzindo
literalmente, seria o nome de um lugar
santo. Também se pode conferir ao
hagiotopônimo como a conversão do
léxico religioso da Igreja de Roma
vinculado
ao
geográfico
e
transformado em nome de lugar. A
propósito
do
estudo
da
hagiotoponímia ver CARVALHO, Ana
Paula
Mendes
Alves
de.
Hagiotoponímia em Minas Gerais.
Tese
(doutorado
em
Letras),
Universidade Federal de Minas
Gerais, Faculdade de Letras, Belo
Horizonte, 2014, 822 f.

desfrutar nos campos os seus provimentos, que a natureza lhes
preparou”273.
A sociedade tapuia era, portanto, complexa e múltipla. Aqui
foram enumerados 79 diferentes grupos indígenas, talvez muitos
deles portadores de modos de vida próprios ou hibridizados com as
culturas que lhe eram aparentadas. Nesse aspecto, seria apropriado
dialogar com a ideia de “etnogênese”, conferida pelo antropólogo
Jonathan Hill e divulgada pelo historiador John Manuel Monteiro. A
etnogênese se refere “às estratégias culturais e políticas dos atores
nativos, buscando criar (e renovar) identidades duradouras num
contexto mais abrangente de descontinuidade e de mudanças
radicais”274. Esse conceito não compreende as comunidades
indígenas como culturas em isolamento, mas criativas e re-inventivas.
Assim, uma certa tribo transforma sua cultura incorporando elementos
da outra etnia aliada. Inclusive os seus nomes se alteravam. A título
de conjectura, é provável que alguns grupos acrescentavam novos
termos ao designativo étnico do qual descendiam, como, por exemplo,
os Payacús-Assus (provavelmente uma aliança entre Payacús e
Assus), Penacuri-Assus, An-Assus, Icozinhos e Ja-icós. A toponímia,
sob esse ponto de vista, presta-se em identificar a estreita relação
fenomenológica e existencial entre o índio e o meio, ou, entre a
etnogênese e o mundo circundante.
Um ponto de partida hermenêutico seria ensaiar a formação da
paisagem toponímica do Caminho Real do Gado, uma estrada que
uniu as capitais dos Estados do Maranhão e do Brasil (ver capítulo 2
da tese). Ao longo do roteiro, que cruzava as capitanias do Maranhão,
Piauí, Pernambuco e Bahia, percebe-se a variedade da toponímia
indígena (os endotopônimos) e dos topônimos híbridos (quer dizer, a
junção do endotopônimo com nomes de origem portuguesa ou de um
hagiotopônimo275 com vocábulos indígenas), dando a ver a indiscutível
participação da cultura dos nativos na representação das paisagens
dos sertões.
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A viagem iniciava-se em São Luís do Maranhão. Embarcava-se
nessa cidade em canoas grandes até o julgado das Aldeias Altas, num
trajeto que durava cerca de oito dias. Dali, o viandante palmilhava por
sítios, fazendas, avistava capelas e paróquias, percorria os espaços
urbanos de vilas e cidade até chegar na capital da Bahia, destino final
do caminho. A seguir, elencam-se os topônimos que construíram o
roteiro terrestre e as distâncias, em léguas, entre cada “nó”
estruturador (indicados entre parêntesis). Os termos em negrito são
relativos aos endotopônimos e topônimos híbridos. Com efeito, após
Aldeias Altas, movia-se pelas fazendas do Rosário (2 léguas) –
Paraquí (2 léguas) – Pindoba (2 léguas) – Bacába de Fora (2 léguas)
– Sucurujú (5 léguas) – Bacabeira (2 léguas) – Olho d´Água (3
léguas) – Passagem de Santo Antônio (3 léguas) – Gado Bravo (5
léguas) – São Francisco (3 léguas) – Buriti (11 léguas) – São Gonçalo
de Amarante (6 léguas) – Mocambo (8 léguas) – Passagem do
Canindé (8 léguas) – Arassás (6 léguas) – Cidade de Oeiras (2
léguas). A partir de Oeiras seguem os núcleos de povoamento da
Lagoa (3 léguas) – Ilha (4 léguas) – Brejo de Santo Inácio (5 léguas) –
Poções (10 léguas) – Mocambo (3 léguas) – Ingá (19,5 léguas) –
Caboclo (6,5 léguas) – Angicos (3 léguas) – Urucuri (4 léguas) –
Passagem do Juazeiro (5 léguas) – Caraibas (5,5 léguas) –
Carnaíba (4 léguas) – Emburanas (12 léguas) – Jagurari (3 léguas)
– Itapicuru (3 léguas) – Vila de Jacobina (1 légua) – Tamanduá (4
léguas) – Itapicuru-mirim (5 léguas) – Santo Antônio das Queimadas
(2 léguas) – Rio do Peixe (4 léguas) – Umbuzeiro (5 léguas) – Coité
(7 léguas) – Boca da Catinga (2 léguas) – Crauatá (14 léguas) – São
José das Itapororocas (4 léguas) – Nossa Senhora da Oliveira dos
Campinhos (4) – vila de Santo Amaro (3) – Cidade da Bahia276.
Nesse longo percurso que separava as duas capitais, um
palimpsesto de cronologias e de espaços moldavam as paisagens dos
sertões. Ao mesmo tempo em que se transmite historicidade e usos
culturais ao lugar nomeado, constroem-se territórios de vivência
cotidiana, como a passagem do Canindé, utilizada pelos moradores
da ribeira homônima em seus percursos territoriais. Dos 43 topônimos
listados, 26 pertenciam ao universo linguístico indígena, sendo 16

276 ROTEIRO para seguir a estrada
do Maranhão para a cidade da Bahia.
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Santos, 1841. p. 512-514.
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deles relacionados à flora. Algumas leituras são possíveis desse
fenômeno. Por um lado, a árvore se converteu na condição de

278 SOUSA, Gabriel Soares de.
Tratado descritivo do Brasil...Opus
cit., p. 192.

existência do topônimo e de todas as relações de assentar e se

279 KANTOR, Iris. Usos geopolíticos
da memória toponímica...opus cit., p.
302.

base e a mediação da inserção do homem na Terra277. Por outro,

estabelecer no lugar. Como diria Eric Dardel, a paisagem constitui a
houve afinidade cultural, mesmo que subjetivamente, entre quem
nomeou – aquele que se apropriou da nomenclatura indígena – e o
índio - aquele que primeiro batizou a árvore. Os nativos percebiam a
natureza de forma utilitária, dela tirando seu sustento e os materiais
para a confecção de armas, utensílios e habitações. Sem dúvida, esse
saber foi ensinado ao adventício. Por exemplo, durante os meses de
estiagem, os índios saíam aos matos em busca das suculentas raízes
do umbuzeiro, “com o que a gente que anda pelo sertão mata a sede
onde não acha água para beber, e mata a fome comendo esta raiz,
que é mui sadia, e não faz nunca mal a ninguém que comesse muito
dela”278.
Na esteira das reflexões de Iris Kantor, a onomástica híbrida de
Bacába de Fora, Passagem do Canindé, Passagem do Juazeiro, Vila
de Jacobina, Boca da Caatinga e São José das Itapororocas traduz as
conexões entre o localismo e o universalismo do império ultramarino
português279. A passagem do Juazeiro, como será abordado no
próximo capítulo, consistiu num registro oficializado pela Coroa onde
se cobraram os direitos de passagem de gente, gado e manufaturas.
A “linha territorial” que uniu São Luís à Cidade da Bahia representa,
sobretudo, sertões urbanizados segundo as diretrizes políticas
emanadas da Metrópole, por isso leem-se freguesias (São José das
Itapororocas e Nossa Senhora de Oliveira dos Campinhos), vilas
(Jacobina, Santo Amaro) e cidades (Oeiras do Piauí e as
supracitadas). Além disso, os topônimos híbridos demonstram que a
elaboração de paisagens nunca se faz em espaços neutros ou em
tábula rasa, pois as sociedades antigas deixam rastros materiais ou
simbólicos de sua ação, cabendo às gerações posteriores reler e
reconfigurar o preexistente.
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Os que lá chegaram...

Às vezes, certos endotopônimos ocultavam as verdadeiras
práticas sociais do lugar. Se por um lado, as palavras Uracapá,
Zorobabé, Pambu, Massacará e Ararumus diziam respeito às etnias
ou, simplesmente, às aldeias, localidades de convívio familiar e tribal
dos nativos dos sertões, elas ainda se referiam às aldeias missioneiras
voltadas à catequese indígena. Os missionários se apropriaram dos
vocábulos indígenas no intuito de facilitar a congregação e a atração
de um crescente número de “almas gentias” ao seio da Igreja Católica
e Coroa portuguesa umbilicalmente unidas pelo acordo do Padroado
régio280. A aldeia indígena transformada em aldeia missioneira
adquiriu um caráter essencialmente híbrido281 desde o momento de
sua conversão, como locus de manifestação da cultura ameríndia e
como espaço de exercício dos princípios dogmáticos católicos e da
europeização do modo de vida dos índios.
Aliás, o termo “aldeia” foi a maneira aproximada que o
colonizador encontrou para compreender a alteridade que a povoação
indígena expressava. Não por acaso, o capuchinho frei Martinho de
Nantes chamou de “burgo de índios” ou falou “das aldeias que não
eram cristãs” referindo-se aos assentamentos voltados à caça e à
pesca282. Talvez, a dimensão dessas localidades tenha prevalecido
em sua nomeação de “aldeia”, pois, conforme Raphael Bluteau, a
“aldeia” da Europa era uma “povoação, menor, que lugar”283. Mas, a
aldeia missioneira, ou unicamente missão, traduzia o espaço no qual
a Igreja pretendia evangelizar os “gentios” incorporando-os ao
universalismo da fé romana. Numa outra perspectiva, Adone Agnolin
mostrou que o processo de catequização e civilização das missões
manifestava-se como ação política de policiamento endereçado a
alterar os excessos dos costumes irracionais dos nativos e a ausência
de crença dos mesmos284. Quando o capuchinho frei Martinho de
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Nantes chegou em sua aldeia de Uracapá, situada nas margens
médias do rio São Francisco, depois de aprender a língua dos índios,
“lhes fez ver claramente o absurdo de seus erros, a extravagância de
seu culto e o horror de suas abominações”.
O capuchinho precisou se adaptar (aprender o novo idioma) ao
contexto cultural para atingir o seu objetivo de reunir novos fiéis no
“curral de Cristo”. A sua Ordem não foi a única a “reduzir” as gentes
que estavam nos sertões antes da chegada dos portugueses.
Franciscanos, oratorianos e jesuítas levaram aos confins das
capitanias do Norte as diretrizes políticas da Coroa e da Santa Sé sob
a forma de missões precisamente implantadas no território.
Inicialmente, os sertões da Bahia e o rio São Francisco concentraram
as primeiras aldeias. No entanto, logo que a ocupação das terras
avançava por meio de currais e fazendas, outras missões foram
criadas a fim de expandir a colonização.

1.3.1. As missões capuchinhas

A Ordem dos Capuchinhos foi inaugurada em 1525 por Mateus
de Basci. Ele iniciou a reforma do hábito aproximando-se daquele
usado por São Francisco, com capuz simples e preso à vestimenta285.
Preservaram o voto de pobreza como meio de vida, trilhando os
passos do santo padroeiro da Ordem e de Cristo. Quanto à
organização administrativa, a Ordem se agrupou em províncias
religiosas, e essas estavam subdivididas em duas: as comunidades
maiores formadas por conventos e geridas por um guardião; e as
comunidades menores, denominadas hospícios, governadas por um
prefeito ou superior286. Nas capitanias do Norte existiram duas
províncias – Pernambuco e Bahia –, por isso acredita-se que suas
atividades missionárias, principiadas após a expulsão dos holandeses
em 1654, tenham se concentrado nessas áreas da colônia.
As primeiras intervenções capuchinhas in situ ocorreram nas
primeiras décadas do século XVII em solos da capitania do Maranhão
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e sob o governo dos franceses. Entre 1612 e 1614, os frades Yves
D´Evreux, Claude D´Abbeville, Arsenino de Paris e Ambrósio de
Amiens doutrinaram índios tupinambás da ilha do Maranhão, da aldeia
de Tapuitapera (hoje Alcântara) e das cercanias de Cumã e de Caité.
Tanto D´Evreux como D´Abbeville deixaram detalhados relatos sobre
os costumes indígenas e níveis de contato operados entre as culturas
nativa e europeia287.
A ilha e as terras circunvizinhas estavam povoadas, segundo
Frei Fidelis Primerio, com cerca de 27 aldeias dotadas, cada uma, de
aproximadamente 200, 300, 500 e 600 habitantes, congregando uma
população total a gravitar entre 10 e 12 mil habitantes288. Se os dados
de Frei Primerio estiverem corretos, os Capuchinhos encontraram um
mundo tupinambá complexo. A chegada do adventício possibilitou
contatos interétnicos, talvez a etnogênese com novos grupos. As
maneiras de converter o meio envolvente mudaram após tais
encontros culturais. Ambos os envolvidos carregavam em seu
imaginário dispositivos culturais oriundos do “outro”, de maneira que o
“viver” em terras estranhas se transfigurou em “conviver”289. Dentro
desse quadro, pensa-se como Rubens Gianesella, Rafael Moreira,
Maurício de Abreu e Nestor Goulart Reis que relacionaram os índios
do Brasil a ativos participantes das paisagens brasileiras que se
emolduravam progressivamente em hibridismos290.
Em Tapuitapera, a catequese se expandiu depois da edificação
de uma ermida de taipa, dedicada a São Francisco e, à imitação das
igrejas da Ordem, em sítio eleito pelos dois lados envolvidos no
contato291. A capela modificou a maneira do índio entender o mundo.
A paisagem que estava acostumado a mirar diariamente abrigava um
novo objeto, que em sua simplicidade estrutural, representava o
começo de remodelações mais profundas. Numa determinada
ocasião, os capuchinhos presenciaram os índios rogando a seu deus
por chuva, mas uma cruz fincada no terreno próximo à capela impedia
a mercê divina. Para ter chuva era preciso derrubá-la, e quase fizeram
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se os franceses não tivessem impedido o ato292. Nesse sentido, Greg
Urban afirmou que os objetos trazem à existência novas culturas e
rearranjam relações sociais. Eles são portadores ou resultados de dois
tipos de movimento: ideológico e material. A conexão entre essas
instâncias é dinâmica, geracional, transformadora e reordenadora,
capaz de incitar a hibridização de culturas293. A paisagem (como parte
da cultura de um povo) que se re-apresentava em Tapuitapera,
reunindo elementos da cristandade (os frades, os oficias da Coroa
francesa e a pequena capela) e dos tupinambás (as ocas e suas
especificidades arquitetônicas, a disposição espacial das aldeias e
sua localização no território, as plantações de subsistência, as formas
de ornar o corpo e os índios por si), criou uma rede de significativas
experiências

imbricadas

constantemente

em

em

lugares,

transformação,

pessoas

dialogando,

e

objetos

nem

sempre

pacificamente um com o outro294. Essas relações tornavam o Novo
Mundo familiar ao estrangeiro. Para Anthony Pagden, os acordos
serviam

para

fazer

o

incomensurável

parecer

mensurável,

transformando a experiência vivida e percebida entre o nativo e o
adventício dentro das práticas de conciliação recíproca295. Por
exemplo, em algumas áreas da capitania do Maranhão os topônimos
indígenas persistiram ao longo da colonização – Arary, Muni, Itapicuru,
Anapurus, etc – sendo que os mesmos não foram substituídos por
nomes relativos ao universo cristão, o que imprime na paisagem o
reconhecimento das especificidades culturais indígenas.
As interações culturais também cobrem relações de poder
apreendidas em sutis demonstrações. Sobre os topônimos, o ato de
renomear um lugar consistia num exercício de poder, em que as
referências do Velho Mundo, principalmente aquelas associadas à
cristandade e à monarquia, forneciam nomes “dignos” e “civilizados”
às terras ocupadas. Assim, renomeou-se a ilha povoada pelos
franceses de Maranhão para São Luís, em homenagem ao rei de
França. A implantação da vila de Alcântara sobre os espaços onde os
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nativos haviam fundado sua aldeia ou exercitavam suas atividades
cotidianas, apresenta-se como indício do duplo procedimento de
conciliação e de poder motivado pelos encontros culturais296. Os
franceses reutilizaram, no dizer de Michel de Certeau, o repertório das
práticas indígenas com respeito a escolha do sítio adequado ao
erguimento de uma povoação. Em decorrência disso, surgiram novas
combinações espaciais, colocando em novos contextos aquilo que
haviam se apropriado297. Sob esse aspecto, Ramón Gutiérrez chamou
a atenção ao fato de que a imposição da cultura europeia nem sempre
é um sinal de dominação, senão de reconhecimento da cultura
indígena298. No caso da criação de um assentamento humano, o
conhecimento utilitário do território pelo índio (as ribeiras mais
piscosas, os olhos d´águas mais doces e as matas propícias à caça)
significava um condicionamento prévio testificado pelo europeu na
organização da rede de povoações do litoral e dos vastos “certoens”.
Esse tema terá lugar nos capítulos 2, 3 e 5 desta tese.
As atividades missionárias dos Capuchinhos no Maranhão
finalizaram em 1614, seguida da derrota francesa pelos portugueses,
liderados por Jerônimo de Albuquerque vindo do Ceará299. A partir de
então, as missões passaram a ser administradas por franciscanos e
jesuítas. As Ordens que substituíram os religiosos franceses
estiveram diretamente ligadas ao projeto expansionista de Portugal na
Amazônia300. Os capuchinhos franceses voltaram a atuar no Estado
do Brasil na segunda metade do século XVII, em especial na ribeira
do São Francisco, área já devassada por currais e fazendas
fortemente controlados por feitores da Casa da Torre, além do clima
beligerante instaurado em “guerras justas” apoiadas pela monarquia
portuguesa e estudadas por Pedro Puntoni301.
Em 1669, Frei Francisco Domfront já evangelizava os índios
Cariris nos sertões de Rodelas. As poucas informações sobre a
catequese de Domfront impossibilita o tratamento detalhado de sua
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relação com a transformação da paisagem ribeirinha. Sabe-se,
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Aracapá) e Rodelas302. Dessa forma, conjectura-se que, nesses 16
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306 FOUCAULT, Michel. Vigiar e
punir: nascimento da prisão. 41 ed.
Petrópolis: Vozes, 2013. p. 188.
.

entretanto, que ele administrava, em 1685, as aldeias de Uracapá (ou
anos de convivência com o indígena, um certo grau de hibridismo se
apresentou na paisagem, como a construção de capelas, a plantação
de hortas e a construção das casas dos neófitos seguindo modelos
arquitetônicos emprestados da Europa. Ademais, Domfront não
cessou seu contato com os núcleos urbanos litorâneos; ao invés, Frei
Martinho de Nantes o conheceu em viagem a Pernambuco “para
atender as necessidades de sua missão”303.
Invariavelmente, as notícias sobre Martinho de Nantes são
maiores em decorrência de sua “Relation Succinte et Sincere De la
Mission du Pere Martin de Nantes, Prédicateur Capucin, Missionaire
Apostolique dans le Brezil parmy lês Indiens appellés Cariris”304. Esse
capuchinho descreveu nas duas relações sua percepção das
paisagens dos sertões, associando-as, naqueles anos 70 do século
XVII, a solidões vastas e assustadoras, uma representação forjada a
partir da convivência com a seca e com a vegetação sem folhas.
Indicou os hábitos de adoração dos cariris, a relação cultural entre os
índios e o meio, citou as principais missões e seus respectivos
missionários e os conflitos recorrentes entre os criadores de gado, os
nativos e as aldeias.
Nantes notificou os benefícios religiosos advindos das capelas
construídas nas missões. Além de reunir os índios catequizados, os
colonos portugueses e escravos habitantes num raio de dez a doze
léguas aportavam nas aldeias para ouvirem as missas e celebrarem
os dias sacros305. Os templos convertiam os sertões em espaços
ordenados, compreensível ao europeu pouco familiarizado com a
maneira do índio arranjar os seus territórios. Ainda para o capuchinho,
a ordem necessária àquelas vastidões desérticas viria por meio de
dispositivos

disciplinares306,

como,

por

exemplo,

chamar

os

catecúmenos para a igreja ao som de um pequeno sino e a pedagogia
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catequética rigorosa almejando atingir total respeito e obediência.
Afinal, “uma republica não se pode governar sem leis penais; razão

307 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 39.

pela qual eu as estabeleci, sempre muito humanas, algumas

308 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros...Opus cit., p. 33.

suficientemente eficazes para sustentar os fracos nos seus deveres e

309 GALINDO, Marcos. O governo
das almas...opus cit., p. 151.

punir os culpados”307. Nesse sentido, capelas e disciplina formaram

310 FONSECA, João Justiniano da.
Rodelas:
curraleiros,
índios
e
missionários. Salvador: Editora do
autor, 1996. p. 27.

parte do conjunto dos mecanismos doutrinais evocados por Martinho
de Nantes a fim de reduzir os excessos e as ausências dos cariris.
A implantação das missões capuchinhas no rio São Francisco
coincide com a reestruturação da economia colonial, com a
reformulação da açucarocracia e incentivo à expansão da criação de
gado nas zonas interiorizadas308. Ao que tudo indica, a expulsão dos
holandeses a serviço da Companhia da Índias Ocidentais também
estimulou projetos de inspeção nos sertões com o intuito de averiguar
a existência de riquezas minerais309. A concessão de imensas datas
de sesmarias às famílias d´Ávila (Casa da Torre), Guedes de Brito
(Casa da Ponte) e a Domingos Afonso Mafrense foi contemporânea a
esses eventos. Tratavam-se de amplíssimas porções de terras cujo
marco inicial seria a cachoeira de Paulo Afonso, subindo o rio São
Francisco até encontrar a última aldeia dos Caririguaçus, nas
proximidades do rio Salitre, a partir de onde, em 1659, uniu-se aos
sertões de Jacobina310. Em 1672, ano provável da chegada de
Martinho de Nantes em Uracapá, os conflitos entre os criadores de
gado e os índios já estavam acirrados. Na missão de Frei Anastácio
d´Audierne, os nativos “comiam o gado dos portugueses como
compensação pelas terras que lhes tomavam”311. A tensão acentuou
quando os religiosos apoiaram as investidas militares de Francisco
Dias d´Ávila de combater as etnias indígenas contrárias aos seus
objetivos fundiários e econômicos312. Não cabe aqui dissertar sobre
esse assunto abordado nas pesquisas de Puntoni, Cristina Pompa e
Marcos Galindo313.

311 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 22.
312 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 49.
313 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros...Opus
cit.;
POMPA,
Cristina. Religião como tradução:
missionários, tupi e tapuia no Brasil
colonial. Bauru: EDUSC; São Paulo:
ANPOCS, 2003; GALINDO, Marcos.
O governo das almas...opus cit.
.
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314 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 23.

Além

de

Uracapá

e

Rodelas,

existiram

seis

missões

capuchinhas no rio São Francisco e outra localizada nos sertões da

315 PRIMERIO, P. Fr. Fidelis M. de.
Capuchinhos em Terra de Santa
Cruz...Opus cit., p. 77.

Paraíba administrada por Francisco de Lucé314. No entanto, os

316 PRIMERIO, P. Fr. Fidelis M. de.
Capuchinhos em Terra de Santa
Cruz...Opus cit., p. 77.

sofreram sérias restrições a partir de 1687. Em primeiro lugar, os

.

trabalhos dos capuchinhos franceses nas terras da Casa da Torre
religiosos estrangeiros foram obrigados a jurar fidelidade ao rei de
Portugal, reconhecendo os seus direitos como superior inclusive da
Santa Sé315. Soma-se a isso a morte da rainha Maria Isabel de Sabóia,
de origem francesa, forte aliada dos capuchinhos no Brasil. Em 1701,
veio o golpe final. D. Pedro II ordenou que todos os missionários
franceses abandonassem completamente suas aldeias316. Em
compensação, um novo grupo de capuchinhos procedentes da Itália
viria a comandar as missões do rio São Francisco e de outros sertões
vizinhos.
Depois

dos

acontecimentos

envolvendo

os missionários

franceses, a Ordem reorganizou a geografia das circunscrições
eclesiásticas em prefeituras. A Prefeitura da Bahia foi criada, em 1712,
com o título de Missão da Bahia ou do Rio São Francisco, cujo
hospício se localizada na capital da colônia. Já a Prefeitura de
Pernambuco, com sede na vila do Recife, foi instituída em 1725, tendo
o Frei André de Mornico como seu primeiro prefeito. As novas sedes
buscaram controlar as obras de catequese dos frades italianos
distribuídos em pontos nevrálgicos dos sertões das capitanias de
Pernambuco (e suas anexas) e de Sergipe del Rei, esta subordinada
ao governo da Bahia (mapa temático 1). Como resultado dessa
reorganização, a incidência das missões religiosas aumentou,
totalizando 15 aldeias governadas por capuchinhos (tabela 2).
Capitania

Missão

Ceará

Miranda

Rio Grande

Mipibú

Paraíba

Rio do Peixe

Missionário

Etnias

Fr. Carlos Maria

Coreús-Assús,

de Ferrara

Cariris e Quixelôs.

Fr. Félix Maria de
Molona
--

Caboclos
Icozinhos
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Taripu

Piranhas

Pambu
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Fr. Próspero de
MIlão
Fr. Antonio Maria
de Modena
Fr. José de
Salvatona
Fr. Angelo das
Chagas

Fagundes

Cariris

Pegas

Cariris

Pernambuco
São Félix

Aracapá

Varge

Pernambuco

Araxá

Arapoá

Senhor Santo
Cristo

Pacatuba

Fr. Domingos de
Brescia
Fr. Simpliciano de
Borges
Fr. Domingos de
Penicocolo

Cariris

Cariris

Porcazes

Fr. Francisco

Porcazes e

Maria de Tode

Prancacarús

Fr. Domingos de
Sezeda

Cariris

Fr. Hyacinto
Francisco de

Anassus-Umans

Genova
Fr. Euleuteris de
MIlão

--

Sergipe del Rei
São Pedro

Fr. Jacome de
Genova

Cariris

Tabela 2 – Relação das missões capuchinhas nas capitanias de Pernambuco (e
suas anexas) e Sergipe del Rei. A maioria delas se posicionava em ilhas do rio São
Francisco. Elaboração do autor segundo “CARTA do governador da capitania de
Pernambuco, Henrique Luís Pereira Freire de Andrada, ao rei, D. João V, sobre a
representação dos índios Tapuias em que se queixam dos maus tratos que os
afastam da conversão e distribuição das aldeias”. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 55,
D. 4767. “RELAÇÃO das aldeias pertencentes à administração dos padres
Barbadinhos
italianos”.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D.3771.
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317 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. 10
vols. Rio de Janeiro: Civilização
brasileira, 1938.
318
GUTIÉRREZ,
Ramón.
Arquitectura
y
urbanismo
em
iberoamérica. 6 ed. Madrid: Ediciones
Cátedra, 2010.
319 CARVALHO, Francismar Alex
Lopes de. Lealdades negociadas:
povos indígenas e a expansão dos
impérios ibéricos nas regiões centrais
da América do Sul (segunda metade
do século XVIII). Tese (doutorado em
História Social), Universidade de São
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, São Paulo,
2012; ARAUJO, Renata Klautau
Malcher de. A urbanização do Mato
Grosso no século XVIII: discurso e
método. Tese (doutoramento em
História), Universidade Nova de
Lisboa, Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas, Lisboa, 2000.
320 MARTINS, Renata Maria de
Almeida. Tintas da terra, tintas do
reino: arquitetura e arte nas missões
jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759).
Tese (doutorado em Arquitetura e
Urbanismo), Universidade de São
Paulo, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, São Paulo, 2009.

1.3.2. As missões jesuíticas
Se existe uma Ordem religiosa bem documentada e estudada
em diferentes âmbitos, essa é a Companhia de Jesus. Os assuntos
são diversos, voltando-se à história da Companhia, à arte sacra, à
arquitetura, à urbanização, à administração dos bens temporais, às
questões fundiárias e aos aspectos sociais e políticos da doutrina
jesuítica. Sem dúvida, das obras produzidas, a grande referência
continua sendo a clássica “História da Companhia de Jesus no Brasil”
do padre jesuíta Serafim Leite317, que abrange o universo da Ordem
sob vários prismas, descortinando o empenho dos religiosos em todas
as regiões conhecidas do Brasil colonial. As áreas de estudo
contempladas por aqueles campos de conhecimento acima citados
relacionam-se às fronteiras disputadas pelas Coroas ibéricas no sul
do Brasil318, na definição dos limites entre a capitania de Mato Grosso
e as missões dos Moxos e Chiquitos319, no litoral açucareiro e no curso
do rio Amazonas320. Quanto à região em análise, existem trabalhos

321 CASTRO, José Liberal de. Igreja
matriz de Viçosa do Ceará:
arquitetura e pintura de forro.
Fortaleza:
edições
IPHAN/UFC,
2001; SILVA, Isabelle Braz Peixoto
da. Vilas de índios no Ceará Grande:
dinâmicas locais sob o diretório
pombalino. Tese (doutorado em
Ciências
Sociais),
Universidade
Estadual de Campinas, Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas,
Campinas, 2003; MAIA, Lígio José de
Oliveira. Serras da Ibiapaba. De
aldeia à vila de índios: vassalagem e
identidade no Ceará colonial – século
XVIII. Tese (doutorado em História),
Universidade Federal Fluminense,
Instituto de Ciências Humanas e
Filosofia, Niterói, 2010.

que analisaram a capitania do Ceará Grande321 e a nossa dissertação

322 ARRAES, Damião Esdras Araújo
Arraes. Curral de reses, curral de
almas: urbanização do sertão
nordestino entre os séculos XVII e
XIX. Dissertação (mestrado em
Arquitetura
e
Urbanismo).
Universidade
de
São
Paulo,
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo, São Paulo, 2012.

Estado do Brasil. Sua comitiva visitou as aldeias dos índios Tocós,

de mestrado que focou as missões jesuíticas em macro-escala322. Isso
posto, neste item buscar-se-á expor algumas ideias sobre a
participação dos jesuítas no reordenamento do território e na
construção de narrativas sobre essas das paisagens, ou melhor, na
representação das imagens dos sertões do Norte.
Os sertões de Jacobina e, logo em seguida, as ilhas e margens
do rio São Francisco atraíram a obra de evangelização jesuítica. Já
em 1656, o padre Simão de Vasconcelos preparou uma expedição
com a ajuda do conde de Atouguia, na época governador geral do
Sapoiás e Paiaias nas proximidades da serra da Jacobina. O objetivo
seria chegar à aldeia dos Amoipiras, habitantes das redondezas do rio
Salitre. A dificuldade de caminho levou os padres a recorrer ao

“Pensar con los ojos” sertões

101

principal dos Paiaias, o Jagurari, por ser “conhecedor de todos os
caminhos do sertão, hábil no salteá-los”323.
A partir de 1666, as ânuas relataram a fundação de seis missões
nos sertões da Bahia: São Francisco Xavier, Maçacará, Saco dos
Morcegos, Natuba, Canabrava e Juru (Gerú)324. A atuação dos
jesuítas no rio São Francisco se deram em 1669, assim como a
pregação dos capuchinhos, não ultrapassando a foz do Salitre,
sintonizando-se, portanto, com as áreas de criação de gado da Casa
da Torre325. As missões foram preferidas nessa zona por dois motivos.
Em particular, pela possiblidade de ampliar os espaços de criação e
de implantação de currais e fazendas com poucos impedimentos do
índio não catequizado. As aldeias missioneiras e, em particular, os
nativos convertidos à fé católica, facilitavam a expansão das áreas
criatórias em um momento no qual os centros urbanos litorâneos
dependiam do abastecimento de reses manejadas nos sertões. Como
lembrou John Monteiro, para os colonos a existência de uma aldeia
missioneira oferecia uma reserva de mão-de-obra livre disponível para
a economia colonial326. Por outro lado, as missões relacionavam-se à
obrigação da Coroa portuguesa de universalizar o cristianismo em seu
império ultramarino. A bula do Papa Benedito XIV, de 1741, deixava
claro o dever régio de “atrair os homens que viviam na escuridão e
repousavam debaixo da sombra da morte”327. No Ceará, os padres
congregaram índios nas proximidades da fortaleza de Nossa Senhora
de Assunção, além de reunir os tabajaras, os guanacés e os
aconguaçus na missão da serra da Ibiapaba desde 1607328.
A paisagem da missão da Ibiapaba merece atenção pelo teor de
sua representação e pelo discurso de sua formação. Ainda em 1607,
os esforços do padre Francisco Pinto de aldear os índios na serra não
foram concretizados329. O projeto de criação da missão retornou ao
debate na metade do Seiscentos, impulsionado pelos padres Antônio

323 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus...Opus cit., p.
272.
324 LEITE, Serafim. João de Barros,
lisboeta, apóstolo dos Quiriris e
Acarases: episódio da conquista
espiritual do sertão brasileiro no
século XVII. Anais do Congresso do
Mundo Português. Vol. IX. Tomo I –
Do descobrimento à ocupação da
costa. Lisboa: Comissão executiva do
Centenário, 1940. p. 479.
325 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus...Opus cit., p.
284
326 MONTEIRO, John Manuel.
Negros
da
terra:
índios
e
bandeirantes nas origens de São
Paulo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1994. p. 44.
327 BREVES Pontifícios e cartas
régias sobre os índios, comércio e
liberdade de suas pessoas. ANTT.
Feitos Findos, Casa da Suplicação,
liv. 33.
328 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Tomo
III. Rio de Janeiro: Civilização
brasileira, 1938. p. 43.
329 LEITE, Serafim. Luiz Figueira:
sua vida heróica e a sua obra literária.
Lisboa, Agencia Geral das Colônias,
1940. p. 157.
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330 DESCRIÇÃO do sítio da Serra de
Ibiapaba: sua dificultosa subida; sua
altura, que excede ás nuvens;
condições de seus moradores; e
chegados a ela os missionários,
quanto obram. In VIEIRA, Antônio.
Escritos instrumentais sobre os
índios.
São
Paulo:
EDUC/Loyola/Giordano, 1992. p. 147.

Ribeiro e Pedro Pedrosa sob orientações do padre Antônio Vieira.

331 VIEIRA, Antônio. Escritos
instrumentais sobre os índios...Opus
cit., p. 186.

pintou a natureza em outra parte do mundo, variando de montes,

332 VIEIRA, Antônio. Escritos
instrumentais sobre os índios...Opus
cit., p. 189.

Com efeito, em 1656, depois de uma longa viagem de São Luís à serra
da Ibiapaba, passando por rios caudalosos e falta de mantimentos, os
jesuítas chegaram no lugar ideal de implantação da aldeia. O sítio
mostrou-se aos olhos “um dos mais formosos painéis que porventura
vales, rochedos, e picos, bosques e campinas dilatadíssimas, e dos
longes do mar no extremo horizonte”330. Ali, os missionários

333 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil...Opus
cit., p. 63.

levantaram uma igreja de taipa, afirmando o lugar como partícipe dos

334 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil...Opus
cit., p. 63.

partiu em direção à Ibiapaba, alcançando a missão em companhia do

335 MODO como se há de governar o
gentio que há nas aldeias do
maranhão e Grão-Pará. In VIEIRA,
Antônio. Escritos instrumentais sobre
os índios...Opus cit., p. 81.

desígnios da Igreja e da Coroa portuguesa. No mesmo ano, Vieira
padre Gonçalo Veras331. Uma das primeiras medidas adotadas por
Vieira foi a consagração da aldeia a São Francisco Xavier e a reunião
de diferentes etnias dispersas na área “em uma só povoação, em que
se faria igreja capaz para todos”332.
A primeira fase da missão durou pouco tempo. No final do século
XVII, os trabalhos do padre Ascenso Gago renderiam a completa
formação da aldeia e a fixação de um contingente indígena. Em 1695,
Gago, acompanhado de índios, encontrou local conveniente (diferente
do anterior escolhido pelos padres Antônio Ribeiro e Pedro Pedrosa),
onde edificou uma pequena capela de taipa coberta de palha, “que é
o que mais que permite a pobreza destes sertões”333. Esse momento
foi suplantado pela implantação definitiva do aldeamento, em 1700.
Segundo a carta enviada por Gago aos superiores, uma nova igreja agora consagrada à Nossa Senhora da Assunção - foi construída em
“formosura e grade”, com paredes e alicerces resistentes às
intempéries climáticas334. Contígua ao templo, e separada da casa dos
índios e de acordo com as orientações de Vieira335, foi instalada a
residência dos padres (ou hospício). Diante da capela abria-se o
terreiro e as moradas dos aldeados geometricamente enfileiradas e
zoneadas por etnia: “o principal D. Jacobo de Sousa na parte do
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Nascente, com todos os seus vassalos; o principal Salvador Saraiva,
com os seus, na parte do Poente; e na parte do Sul, fechando a quadra
da aldeia, o principal D. Simão Taminhombá com seus vassalos”336.
Em 1756, antes da missão da Ibiapaba ser convertida na vila de
Viçosa do Ceará, o padre João Brewer calculou um total de 6.106
almas, das quais 5.475 foram relacionados como “índios” e 632 como
“tapuias”337.
Percebe-se nessa representação que as casas dispostas
linearmente em ruas paralelas seguiam o modelo urbanístico de outras
aldeias jesuíticas erigidas em outras zonas da América portuguesa,
como o aldeamento de São Miguel, hoje Patrimônio da Humanidade
(figura 6)338. Gutiérrez afirma que a imagem física dos aldeamentos
jesuíticos (regular e previamente repartida em áreas funcionais)
cumpriu o duplo caráter – pedagógico e militar - capaz de gerar um
sistema de compreensão aos nativos congregados339. Didático,

Figura 6 – Planta da missão de
São Miguel. Secção Iconografia
da Fundação da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: 049, 05, 009 n. 11.

porque de acordo com o entendimento do europeu, a ausência de
princípios racionais reduzia a aldeia indígena em simulacro da
desordem e confusão, transfigurada em espaço ordenado a partir da
experiência de catequização e no rearranjo matemático das
habitações. Militar, por ser espaço de controle e vigilância. A capela e
a residência dos religiosos, alocados no principal eixo de organização
espacial da missão, agiram como uma espécie de panóptico
foucaultiano, no qual os “olhos” atentos da Companhia de Jesus
rondavam aqueles avessos aos bons costumes. O panóptico pode ser
utilizado como máquina de fazer experiências disciplinares, modificar
o comportamento, treinar e retreinar os indivíduos, funcionando como
o remédio apropriado à conduta desviada do contexto europeu340.
Nesse âmbito, a rígida vigilância exercida pelos jesuítas sobre os
índios (estende-se essa ideia às demais Ordens religiosas)
comumente aparece nas representações das paisagens dos sertões
do Norte:

336 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil...Opus
cit., p. 64.
337 CERTIDÃO do número de índios
da missão da Ibiapaba passada pelo
padre João Brewer, visitador do Real
Hospício do Ceará e missões a ele
anexas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 6, D. 416.
338 ARRAES, Esdras Entre reses e
almas: questões sobre urbanização,
arquitetura e arte das missões
jesuíticas dos sertões das capitanias
do Norte. Pós, v. 21, n. 36, São Paulo,
dezembro, 2014, p. 84-100. DOI:
http://dx.doi.org/10.11606/issn.23172762.v21i36p84-100.
339
GUTIÉRREZ,
Ramón.
Arquitectura
y
urbanismo
em
iberoamérica...Opus cit., p. 80.
340 FOUCAULT, Michel. Vigiar e
punir...Opus cit., p. 193.
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tradução: missionários, tupi e tapuia
no Brasil colonial. Bauru: EDUSC;
São Paulo: ANPOCS, 2003. p. 355.
342 RELAÇÃO, por capitania, do
número de colégios, seminários,
casas, missões e residências da
Companhia de Jesus no Brasil, no
final, a dificuldade de comunicação
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as
diferentes
unidades.
IEB/USP-COL. ML, 42.1.
343 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Tomo
V. Rio de Janeiro: Civilização
brasileira, 1938. p. 320.
344 CARTA do governador de
Pernambuco, Luis Diogo Lobo da
Silva, ao secretário dos negócios do
Reino, Sebastião de Carvalho e Melo,
sobre a atuação dos religiosos da
missao da Ibiapaba e sobre as
fazendas de gado e bens dos
religiosos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 7, D. 464.
345 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Manuel da
Cunha e Meneses, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, sobre
a quantidade de crianças que
aparecem expostas naquela vila,
sugerindo que parte dos bens
confiscados aos jesuítas sejam
aplicados em obras pias, que seja
entregue uma quantia à Santa Casa
da Misericórdia para criar os
expostos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 110,
D. 8498.
346 Cf. MARTINS, Renata Maria de
Almeida. Tintas da terra, tintas do
reino: arquitetura e arte nas missões
jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759).
Volume 2. Tese (doutorado em
Arquitetura
e
Urbanismo),
Universidade
de
São
Paulo,
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo, São Paulo, 2009, p. 258.

Foram reunidos numa só missão os habitantes de três aldeias,
para que os padres pudessem ensiná-los mais facilmente, e esta
agora é a maior da região; foi construída uma grande igreja e
uma casa para os padres, e também as cabanas dos índios
foram distribuídas de tal forma que possam ficar o tempo todo
sob o olhar dos padres, ótima decisão para o bom governo dos
índios e para que vivam vizinhos sujeitos, mais quietos e bem
341

controlados...

Por volta de 1750, os jesuítas coordenavam a catequese 14 em
missões religiosas. Adicionando às sete supracitadas, havia na
capitania do Ceará Grande as aldeias de Porangaba, Paupina,
Caucaia e Parnamirim. Enquanto as missões de Guajuru e
Guaraíras situavam-se em Rio Grande, a aldeia do Espírito Santo foi
instalada na capitania de Sergipe del Rei342.
A Companhia de Jesus também se dedicou à administração de
bens imóveis, como fazendas, engenhos, sesmarias e chãos de terra.
Em Sergipe del Rei, as suas fazendas estavam agrupadas em dois
núcleos: Sergipe

e

Jaboatão. Em

Jaboatão, localizada

nas

proximidades do rio São Francisco, havia um hospício com as casas
dos escravos arruadas em ordem sequencial e regular343. Na serra da
Ibiapaba, o sustento da aldeia derivou da administração de um
expressivo plantel de gado vacum, cavalar e miúdo das fazendas
Imbueiras, Missão, Tiaia e Pitinga344. Nos sertões do Piancó,
capitania da Paraíba, a Companhia possuiu fazenda no arraial de
Formigas, cujo rendimento, em 1758, foi avaliado em 244$000 réis345.
Na capitania do Maranhão, catequizaram índios na missão de
Trezedelas. Do outro lado do rio Itapicuru, diante de Trezedelas,
existiu o seminário das Aldeias Altas (atual Caxias) e duas fazendas
de gado vacum e cavalar. No inventário dos bens das Aldeias Altas
consta o seminário (ou colégio) edificado pelos padres com dois
“cubículos” e um refeitório346. O colégio adquiriu patrimônio próprio,
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sobressaindo as fazendas Seco e Prata e um plantel de 26 escravos
com idades entre 1 e 60 anos347.
Entretanto, o caso mais emblemático das relações econômicas
da Ordem é relativo às 35 fazendas de gado vacum e cavalar do Piauí,
deixadas em testamento, em 1711, por Domingos Afonso Mafrense.
Tais núcleos de assentamento humano, repartidos nas ribeiras do
Piauí e Canindé, beirando um caminho real, foram hierarquizados de
acordo com as exigências administrativas das unidades e com
respeito à condução das boiadas à Cidade da Bahia. Os centros de
controle foram as fazendas Santo Inácio do Canindé, São João do
Piauí e Nazareth. A arquitetura dessas fazendas era diferenciada das
demais pela anexação de uma capela ao corpo principal da residência.
Mafrense decidiu em seu testamento converter todas as
fazendas do Piauí em “capelas”348 – Grande e Pequena349. Para
administrar os bens, ele nomeou o Colégio da Bahia. A administração
dos bens herdados conectou os jesuítas, por décadas, aos circuitos
econômicos e políticos da criação de gado no Piauí e regiões
limítrofes. Os padres aproveitaram as regalias régias350 de acesso aos
bens imóveis alcançando, por doação e compra, mais oito fazendas
vizinhas às demais. No documento inédito – “Noticias do Piauhy” –,
encontrado no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, acha-se o
inventário das fazendas feito, em 1728, pelos padres Matheos
Francisco e Manoel da Costa. Em determinados excertos do texto,
encontram-se representações da paisagem de certas fazendas, assim
como práticas cotidianas daqueles sertões. Na fazenda Espinho, os
jesuítas viram uma “grandiosa casa de pedra”351. Em Castelo havia
“um grandioso cercado, que deixei mais de meyo feito, pela mayor
parte de pedra, que passa de uma légua em quadro no qual com mais
de mil cabeças de gado”352. A existência de cerca de pedra de grande
extensão anuncia paisagens poucos estudadas, cujas observações
remetem, quase sempre, a rústicos cercados de varetas.

347 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil...Opus
cit., p. 164.
348 As “capelas” eram vínculos no
qual o instituidor destinava os bens
especialmente para obras pias. Sobre
esse assunto ver CALDEIRA, João
Luís Picão. O morgadio e a expansão
no Brasil. Lisboa: Tribuna, 2007. p.
31.
349 Cf. ALENCASTRE, José Martins
Pereira de. Memória chronologica,
histórica e corographica da provincia
do Piauhy. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro,
Tomo XXX, Rio de Janeiro, 1857, p.
140-150.
Fazendas da capela Grande:
Algodões,
Baixa
dos
Veados,
Boqueirão, Brejinho, Santo Inácio,
São João, Buriti, Caché, Cachoeira,
Cajazeiras, Campo Grande, Campo
Largo, Castelo, Caratães, Espinhos,
Fazenda Grande, Gameleira do
Canindé, Gameleira do Piauí,
Genipapo, Ilha, Inxu, Julião, Lagoa de
São João, Mocambo, Nazareth, Olho
d´Água, Pobres, Poções, Saco,
Salinas,
Salinas
de
Itaueiras,
Saquinho, Serra Grande, Serrinha,
Tranqueira de Baixo e Tranqueira de
Cima. Capela Pequena: Guaribas e
Mato.
350 Em 1719, o governador do
Maranhão lançou um tributo sobre o
povo do Piauí incluindo os padres
jesuítas. O conde de Sabugosa, no
entanto, interveio afirmando que a
Coroa havia declarado isentas de
fintas todas as terras da Companhia
pertencentes ao Colégio da Bahia.
Ver LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil...Opus
cit., p. 556. Segundo Paulo de
Assunção, a particularidade da
administração temporal dos domínios
da Companhia de Jesus é que esta
gozava de certas mercês régias que
permitiam uma autonomia em relação
às obrigações impostas pelo sistema
colonial.
Esses
privilégios
beneficiavam suas propriedades, cuja
produção era mercantilizada com
isenção de taxas e impostos régios.
Em ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios
jesuíticos:
o
cotidiano
da
administração dos bens divinos. São
Paulo: Edusp, 2009. p. 25.
351 MEMÓRIA de Domingos Gomes
sobre a descrição das fazendas no
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 15.
352 idem.
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353 AMAZONAS, Maria Bernadette
Lopes de Almeida. Coleção dos
Oratorianos
da
Biblioteca
da
Faculdade de Direito do Recife:
inventário e conservação. Anais da
Bitlioteca Nacional do Rio de Janeiro,
v. 128, Rio de Janeiro, 2010, p. 199.

A expulsão dos jesuítas dos domínios ultramarinos portugueses,
em 1759, converteu a maioria de suas aldeias em vilas de índios,
sedimentando a hierárquica rede de povoações dos sertões do Norte.
Já os bens imóveis foram “sequestrados” pela Coroa e devidamente

354 SANTOS, Eugénio dos. Pombal e
os oratorianos. Revista Camões, nº
15/16, Lisboa, 2003, p. 78.

administrados pelos governos das capitanias onde se localizavam.

355 HORNAERT, Eduardo (et. al).
História da Igreja no Brasil: ensaios
de interpretação a partir do povo.
Primeira época, período colonial. 5
ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 68.

1.3.3. Os congregados de São Felipe Neri

356 LIMA, Ebion. As missões
oratorianas no Brasil: informação
sobre as missões oratorianas do
Nordeste. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, nº
323, abr./jun., Rio de Janeiro, 1979, p.
69.
357 HORNAERT, Eduardo (et. al).
História da Igreja no Brasil...Opus cit.,
p. 69.

A Congregação da Ordem de São Felipe Neri, também
conhecida como oratorianos, teve origem em Roma, no ano de
1565353. Em Portugal, sua instituição data de 1688 pelo sacerdote
secular Bartolomeu de Quental354. Eduardo Hornaert lembra que, o
movimento missionário dos oratorianos (também conhecidos como
recoletas ou congregados) e as relações imbricadas nesses
processos foram, na realidade, um projeto engajado por padres
seculares imbuídos do novo espírito religioso, que emergiu em
Portugal no século XVII, chamado de “espírito da reforma da vida
cristã355”. Os padres João Duarte da Costa e João Rodrigues Vitória
foram os primeiros representantes desse espírito reformador em terras
brasileiras, em especial na capitania de Pernambuco, território de
maior incidência da Ordem.
A chegada desses padres em Pernambuco, em 1659, foi coeva
à expulsão dos holandeses. Naquela altura, suas atividades
restringiram-se em razão de a Igreja Católica não lhes ter dado
permissão de catequese356. Somente em 1674 o núncio de Portugal
aprovou os trabalhos de evangelização, desde que desconsiderasse
os frades capuchinhos e franciscanos, evitando qualquer tipo de atrito
subsequente ao contato entre os religiosos e índios que se filiassem
nas aldeias dos oratorianos357.
O contato inicial dos congregados com o indígena ocorreu nas
imediações da costa pernambucana, onde o governador Francisco de
Brito Freire lhes designou duas aldeias de índios Tabajaras próximas
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ao Recife358. Adentrando os sertões, como analisou Ebion Lima, é bem
provável que a missão de Limoeiro tenha sido a primeira a doutrinar
os nativos

359

. Nem todas as missões oratorianas foram criadas pela

Ordem, mas algumas delas foram criadas por jesuítas ou
franciscanos, tendo sido substituídas em função dos conflitos
provocados por jesuítas e franciscanos com as autoridades régias ou
fazendeiros favoráveis à escravização indígena.
Por volta de 1684, o rei D. Pedro II ordenou que padres
assumissem as aldeias de Ararobá, Limoeiro, dos índios Carnijós e
Palmar360. No final do século XVII, o padre João Duarte da Costa, em
missão volante pelos sertões do Jaguaribe, capitania do Ceará, reuniu
os índios Paiacús ao redor da igreja dedicada à Nossa Senhora das
Montanhas, em sítio “que eles (índios) escolherão p.ª a aldeia”361. De
acordo com a “Informação Geral da Capitania de Pernambuco – 1749”,
três novas missões aparecem no rol das governadas pelo Oratório de
São Felipe na capitania: Ipojuca, Uratagui e Escada362. Sem dúvida,
Ararobá foi a aldeia mais interiorizada, congregando um total de 642
neófitos da etnia Xucurú363. A sua posição estratégica aos itinerários
terrestres entre o Recife e o rio São Francisco lhe conferiu um caráter
funcional, de baliza que orientou aqueles que palmilhavam os sertões
em direção à comarca da Jacobina e capitania de Minas Gerais.
Os oratorianos se prestaram em adquirir terras para a criação de
gado e arrendamentos. Os seus domínios fundiários foram
demarcados em quatro diferentes sertões: Ararobá, Cariris Velhos,
Garanhuns e na ribeira do Moxotó. Em Ararobá, a Ordem possuía os
sítios Curral de Bois, Acahí, Sapato e Inhumas364. Curral de Bois
consistiu na primeira parcela de terra recebida como oferta de Antônio
Vieira de Melo. Nos Cariris Velhos, sertões da Paraíba, “tem esta
Congregação o Sitio chamado Cacimbas...e outro Sitio de terras
chamado Piloens”365. Já em Garanhuns, havia o sítio Tigre dividido em

358 LIMA, Ebion. As missões
oratorianas no Brasil...Opus cit., p. 71.
359 LIMA, Ebion. As missões
oratorianas no Brasil...Opus cit., p. 71.
360 ALVARÁ do rei, D. Pedro II, ao
governador
da
capitania
de
Pernambuco, D. João de Sousa de
Castro,
ordenando
que
a
Congregação do Oratório assuma a
administração
das
aldeias
de
Ararobá, Limoeiro, Carnijós e Palmar.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 13, D.
1320.
361 CARTA do bispo de Pernambuco,
D. Frei Francisco de Lima, ao rei, D.
Pedro II, sobre os estragos feitos pelo
mestre de campo, Manoel Alves de
Moraes de Navarro, aos tapuias, da
nação paiacus, aldeados na ribeira do
Jaguaribe, e o envio da devassa que
foi tirada do caso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1841.
362 INFORMAÇÃO geral da capitania
de Pernambuco, 1749. Anais da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
vol. XXVIII, Rio de Janeiro, 1906, p.
421.
363 INFORMAÇÃO geral da capitania
de Pernambuco, 1749...Opus cit, p.
421.
364 OFÍCIO do prepósito dos clérigos
da Congregação de São Felipe Neri,
José Leandro, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, enviando a relação dos
congregados existentes na dita casa
e hospício da Bahia, e os rendimentos
da
mesma.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 101,
D. 7869.
365 idem.
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366 idem.
367 idem.
368 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 37.

outras pequenas unidades fundiárias arrendadas a 4$600 réis
anuais366. Ainda ali, seis pessoas arrendaram sítios da fazenda
Flamengo a um foro de 6$280 réis anuais. Finalmente, no rio Moxotó,
os padres obtiveram parcelas de terras que incluíam vários sítios não

369 CALMON, Pedro. História da
Casa da Torre: uma dinastia de
pioneiros. Rio de Janeiro: Livraria
José
Olympio
Editora,
1940;
BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. O
feudo: a Casa da Torre de Garcia
d´Ávila – da conquista dos sertões à
independência do Brasil. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000;
SILVA, Jacionira Coelho. Arqueologia
no médio São Francisco: indígenas,
vaqueiros e missionários. Tese
(doutorado
em
História),
Universidade
Federal
de
Pernambuco, Centro de Filosofia e
Ciências Humanas, Recife, 2003;
PESSOA, Ângelo Emílio da Silva. As
ruínas da tradição: a Casa da Torre
de Garcia d´Ávila – família e
propriedade no Nordeste colonial.
Tese (doutorado em História Social).
Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Sociais, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2003;
CALDEIRA, João Luís Picão. O
morgadio e a expansão no Brasil.
Lisboa: Tribuna, 2007;

arrendados367. Em 1761, a missão de Ararobá recebeu a qualidade de

370 SANTOS, Milton. A natureza do
espaço: técnica e tempo, razão e
emoção. 4 ed. São Paulo: Edusp,
2009. p. 122.

Santos, verificar a “transmutação do real-abstrato em real-concreto e

371 De acordo com o estudo de João
Luís Picão Caldeira, que se debruçou
em analisar a formação dos
morgadios em Portugal e no Brasil, o
morgadio tinha o intuito de conservar
os bens na mesma família e
caracterizavam-se por três elementos
essenciais: (i) a atribuição de um bem
como requisito de indivisão e
inalienabilidade; (ii) primogenitura e
(iii) varonia. A intenção desses
elementos seria a de defender a
manutenção dos bens na família a fim
de conservar a manutenção do poder
e a segurança econômica. Ver
CALDEIRA, João Luís Picão. O
morgadio
e
a
expansão
no
Brasil...Opus cit., p. 27.
372 CALDEIRA, João Luís Picão. O
morgadio
e
a
expansão
no
Brasil...Opus cit., p. 146.
373 ARRAES, Esdras. Rio dos
currais: paisagem material e rede
urbana do rio São Francisco nas
capitanias da Bahia e Pernambuco.
Anais do Museu Paulista, v. 21, nº 2
(jul./dez.), São Paulo, 2013, p. 51.

vila por ordem de D. José, sendo renomeada de Simbres. Na mesma
altura, a aldeia dos Carijós se tornou “lugar de índio” denominado
Águas Belas368.
1.3.4. A Casa da Torre
Pesquisas antigas e recentes se debruçaram em biografar a
família dos d´Ávilas (Casa da Torre) na formação social e econômica
do Nordeste brasileiro369. Esse não é o intuito dessa parte, haja visto
o “fôlego” que isso demandaria. Pretende-se, contudo, posicionar a
Casa da Torre na trama social dos sertões das capitanias do Norte,
pensando nos resultados materiais e simbólicos desse processo na
paisagem e na urbanização do território, ou dito da maneira de Milton
vice-versa”370.
Um dos projetos mais ambiciosos de colonização dos sertões foi
empreendido por esse morgadio371. Desde princípios do Seiscentos
até as primeiras décadas do século XIX, período que coincide com a
extinção dos morgados no Brasil372, a Casa da Torre interferiu, direta
ou indiretamente, nos processos de ocupação e construção das
paisagens

das

capitanias

do

Norte.

A

expressão

de

sua

representatividade no sistema colonial aparece em mapas da época
quando cartógrafos posicionaram a “fortificação” dos Ávila no litoral da
Bahia em detrimento de outras fortalezas ou povoações talvez menos
expressivos à conjuntura política vigente373.
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O paulatino avanço dos d´Ávila na direção Oeste da capitania da
Bahia, transitando pelas margens de rios como Real, Itapicuru, VazaBarris e, principalmente, São Francisco, teve, até fins do século XVII,
considerável apoio da Coroa e de seus representantes em decorrência
do comércio de gado realizado em feiras, como a de Capuame374,
sendo o gado a força motriz necessária à produção de açúcar nos
engenhos. Frei Martinho de Nantes percebeu a potência da Casa da
Torre quando se opôs à implantação de currais nas terras dos índios
aldeados em sua missão. O capuchinho foi visto como inimigo por ser
contra “ao bem do Estado e às ordens, que o rei havia dado, para
povoar as terras do rio (São Francisco) para subsistência das cidades
da Bahia e de Pernambuco”375. Em 1672, o morgado da Torre havia
senhoreado cerca de 30 léguas de terras das margens do São
Francisco, povoando-as com “85 fazendas e currais depois de haver
matado os seus primeiros possuidores”376. No Piauí de 1697, das 129
fazendas existentes “são senhores, Domingos Affonso Certão, e
Leonor Pereira Marinho (herdeira dos d´Ávila), que as partem de
meyas...as mais arendão a q.m lhe quer meter gados”377. A maioria
dessas fazendas foi arrendada a um foro anual de 10 mil réis, valor
superior ao estipulado pela Coroa que era 4 mil réis anuais378. Sempre
que possível, os rendeiros da Torre apelavam às autoridades em
busca da redução dos foros cobrados pelos procuradores e feitores do
morgadio379.
Todo o grande território da Casa da Torre, formado por amplas
sesmarias, sustentou-se via arrendamentos de terra, prática comum
desde o início da ocupação dos sertões e intensificada ao longo do
século XVIII380. Os d´Ávila não deixaram outra alternativa aos
povoadores senão a condição de rendeiros. Esses eram basicamente
separados em dois grupos: aqueles agentes adeptos à expansão
fundiária e os contrários ao regime senhorial e à posse de sesmarias

374 Sobre a feira de Capuame ver
HENRIQUE, Juliana da Silva. A feira
de
Capuame:
pecuária,
territorialização e abastecimento.
Dissertação (mestrado em História
Econômica), Universidade de São
Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras
e Ciências Humanas, São Paulo,
2014. 238 f.
375 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 61.
376 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 52.
377 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao IIm.º e Rm.º S. or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co...Opus cit., p. 370.
378 Conforme a normativa régia, toda
as sesmarias doadas acima de 30
léguas do Recife deveria pagar à
Fazenda Real o foro anual de 4 mil
réis. Cf. ATA da reunião da Junta
composta pelo
governador D.
Francisco Martins Mascarenhas de
Lencastro, o bispo D. Frei Francisco
de Lima, o ouvidor-geral Manoel da
Costa Ribeiro, o provedor da Fazenda
Real, Inácio de Moraes Sarmento e o
procurador da Coroa e Fazenda,
Antônio Rodrigues Pereira, da
capitania de Pernambuco, sobre a
forma que se deve ter com as datas
de sesmarias, foro e arrecadação.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1777.
379 DIÃRIO da viagem de regresso
para o reino, de João da Maia da
Gama, e de inspecção das barras dos
rios do Maranhao e das Capitanias do
Norte, em 1728. MARTINS, F.A.
OLIVEIRA. Transcrito em MARTINS,
F.A. OLIVEIRA. Um herói esquecido
(João da Maia da Gama). Vol. 02.
Lisboa: Divisão de Publicações e
Biblioteca
Agência
Geral
das
Colónias, 1944. p. 28.
380 DANTAS, Monica Duarte.
Fronteiras
movediças:
relações
sociais na Bahia do século XIX: (a
comarca de Itapicuru e a formação do
arraial de Canudos). São Paulo:
Aderaldo&Rotchschild: Fapesp, 2007.
p. 53.
.
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381 DIÃRIO da viagem de regresso
para o reino, de João da Maia da
Gama…Opus cit., p. 25.
382 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros...Opus cit., p. 36.

de dimensões maiores do que as deliberadas pelas Ordenações do
Reino. Convém notar que a rede de rendeiros e procuradores do
morgadio se articulava em vários sertões. No Piauí, esses homens

383 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o
requerimento dos povoadores e
descobridores do sertão do Piauí,
solicitando a posse das terras que
cada um tivesse descoberto e fosse
descobrindo, pagando apenas o foro
à Fazenda Real. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 4.

ocupavam ofícios militares, como o capitão Theodosio de Oliveira

384
CARTA
pela
Mesa
de
Consciência de Ordens sobre o
requerimento do coronel Garcia
d´Ávila Pereira. In SILVA, José
Gonçalves da. Estudo sobre a origem
histórica dos limites entre Sergipe e
Bahia. Bahia: Diário da Bahia, 1891.
p. 23.

no universo da violência382.

Ledo, o coronel Manuel de Araújo Carvalho e o sargento-mor João de
Miranda que eram procuradores e administradores de algumas de
suas fazendas381. Nota-se, assim, que o sistema de trabalho
estabeleceu redes clientelares cuja remuneração e organização social
submeteram-se às lógicas de dependência e lealdade, substanciadas
O carmelita descalço, Nicolao de São Joseph, durante missão
volante aos sertões do arcebispado da Bahia, por volta de 1696,
perguntou a determinados rendeiros o porquê de não edificarem
capelas. Disseram-lhe, porém, que Leonor Pereira Marinho, Mafrense
e Antônio Guedes de Brito eram senhores da maior parte das terras
daquelas zonas e “não queriam que se fizesse egreja”383. Em 1719, a
Coroa decidiu oficializar as freguesias de Espírito Santo de Inhambupe
e Nossa Senhora do Rio Real, ambas fundadas nas terras do coronel
Garcia d´Ávila Pereira, o terceiro da linhagem. Logo que soube dessas
criações, o senhor da Torre replicou dando conta à Sua Majestade que
não havia sido ouvido “para a erecção das ditas capelas em
freguezias, e sem consentimento seu parece não seria a mente de V.
Magestade querello privar da administração delas”384. A conversão
das capelas em paróquias não agradou ao coronel, pois enquanto que
as capelas estavam debaixo de sua autoridade (inclusive o sustento
dos capelães era de sua alçada), as freguesias passavam a ser
controladas pelo Estado português e, por extensão, as terras ofertadas
ao orago.
Dessa forma, as freguesias criadas nos sertões foram
expressões da abrangência de uma rede de povoações que podem
ser lidas como resistência ao poder da Casa da Torre e como
escrutínio da Coroa sobre o espaço. Sob outra perspectiva, a rede de
fazendas arrendadas e os currais exprimiam o fortalecimento da trama
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tecida pelos d´Ávila em diferentes regiões. Esses elementos culturais
evocavam a delimitação de territórios cujas modificações internas
deveriam responder às ambições fundiárias, fiscais e econômicas dos
régulos. Quando a vila de Jacobina foi instituída, em 1721, a primeira
decisão dos representantes régios, que haviam inspecionado a
localidade, sera de implantá-la na missão do Sahy, junto do caminho
real das boiadas vindas da comarca do Piauí

385

. A resolução

confrontava os interesses de Garcia d´Ávila devido aos “evidentes
prejuizos q´ rezultavão de se levantar tam perto (do caminho) a d.ª
Villa”, já que ali a Casa da Torre havia estabelecido uma aldeia
missioneira e construído a capela de São Gonçalo destinada a
pacificar e evangelizar os índios, além de ser “de grande utilid.e p.ª a
386

condução dos (seus) gados”

à Cidade da Bahia.

O povoamento e a fixação de facto do colonizador foi possível
graças às negociações formalizadas entre aqueles e os chefes das

385 CARTA do vice-rei e governador
geral do Brasil, Vasco Fernandes
César de Meneses, ao rei, D. João V,
comunicando as diligências em que
mandou efetuar o coronel Pedro
Barboza sobre os particulares e
dependências de Jacobina. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1338.
386 REQUERIMENTO do coronel
Garcia d´Ávila Pereira ao rei, D. João
V, solicitando ordenar ao vice-rei do
Brasil que enviei um ouvidor a
Jacobina para averiguar os danos ali
ocorridos e criar uma aldeia de índios
no sítio das Alagoas ou junto à igreja
de Santo Antônio. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 17, D. 1484.
387 GALINDO, Marcos. O governo
das almas...opus cit., p. 116.
388 NANTES, padre O.F.M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco...Opus cit., p. 40.

uma garantia de proteção das reses criadas soltas em pastagens

389 CARTA do capitão-mor da
Paraíba,
Francisco
Pedro
de
Mendonça Gorjão, ao rei, D. João V,
sobre a mudança do gentio Corema
para o lugar do riacho do Aguiar, no
Piancó.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 8, D. 707.

extensivas. Para tanto, os criadores se mobilizavam em introduzir

390 Cf. GALINDO, Marcos. O
governo das almas...opus cit., p. 117.

tribos indígenas. Para Marcos Galindo, essas alianças se revelaram
eficientes medidas de sobrevivência do índio junto às zonas de criação
de gado nas quais tiravam o seu sustento387. Por outro lado, seriam

missões particulares nas proximidades dos currais com vistas a
proteger o seu patrimônio. Na Paraíba, Antônio de Oliveira convidou o
capuchinho Teodoro de Lucé para catequisar os índios cariris
moradores de suas terras388. Já no riacho do Aguiar, sertão do Piancó,
um grupo de curraleiros requisitaram às autoridades da Cidade da
Paraíba um religioso capaz de converter os índios Corema que
causavam “disturbios e damnos aos suplicantes matandolhes os seus
gados, e destruindo suas rossas”389. O processo movido contra a Casa
da Torre por Brígida Roiz ilustra o caso no qual os índios Caracus,
Enchús e Umans foram aldeados “com muito dispêndio da fazenda
(da embargante) para a sustentação dos padres missionários”390. Não
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391 SOUZA, Eusébio de. Um pouco
de história (Chronica de Ipu). Revista
do Instituto do Ceará, Anno XXIX,
Fortaleza, 1915, p. 156.
392 CONSULTA da Juncta das
Missões de 29 de outubro de 1697
sobre as cartas do Bispo e Gov.or de
Pernambuco em q. representão a
falta de igrejas e Parochos nos
Presidios dos Palmares, e Certão de
Rodellas delictos q. se commettem
neste certão; e dissolução com q. vive
o m. e de campo do presidio das
alagoas. In ENNES, Ernesto. A guerra
nos Palmares...Opus cit., p. 355.
393 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o
requerimento dos povoadores e
descobridores do sertão do Piauí,
solicitando a posse das terras que
cada um tivesse descoberto e fosse
descobrindo, pagando apenas o foro
à Fazenda Real. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 4.

surpreende que, no início do século XVIII, Joanna Paula Vieira Mimosa
e seus filhos criaram, na capitania do Ceará Grande, a aldeia de São
João391. A distribuição dessas missões particulares nos sertões se
apresentou como focos de povoamento dispersos, afinal eles diziam
respeito às maneiras de proteção dos bens dos povoadores.
Como será explorado adiante, o poder dos d´Ávila e dos seus
associados passou por sérias reformulações durante a regência de D.
Pedro II, após sucessivas denúncias das autoridades eclesiásticas da
Bahia e de Pernambuco. O bispo de Pernambuco, D. Frei Francisco
de Lima, propôs à Coroa “remédios” temporais e espirituais aos
sertões de sua diocese392. D. Franco de Oliveira, arcebispo da Bahia,
relatou as injustiças e temores dos rendeiros da Torre residentes na
ribeira do São Francisco e no Piauí. Muitos foram despejados dos seus
sítios ou obrigados a pagar o foro “por muitos annos, reservando o
domínio da terra em ficão sempre os descobridores e povoadores com
sogeição”393 aos Dias d´Ávila. A repercussão das acusações resultou
no

progressivo

reordenamento

das

sesmarias

consideradas

devolutas, assim como por meio da instituição de novas freguesias e
julgados, assuntos a serem narrados em capítulos ulteriores dessa
pesquisa.
Os

desdobramentos

legais

e

materiais

resultantes

das

denúncias dos sacerdotes efetivaram-se na carta régia de 20 de
janeiro de 1699 e no alvará de 23 de novembro de 1700. O objetivo
dessas leis centrava-se numa política de restrição do poder dos
senhores de grandes latifúndios, a coibição de privilégios através da
imposição de limites ao poder dos morgados e a distribuição equitativa
das sesmarias. Esperava-se, assim, a reforma da ordem social vigente
e o reordenamento do território em parcelas de terras menores e
passíveis de cultivo. Nesse sentido, o território imaginado pela Coroa
alinha-se ao que John Brinckerhoff Jackson chamou de “paisagem
política”, isto é, o resultado da decisão de um poder central,
estruturada para impor ou preservar a unidade e a ordem da terra,
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segundo a realização de um ideal religioso, ético e cultural numa
dimensão geográfica ampla394.

1.3.5. As leis régias e o reordenamento espacial dos sertões
Por mais contraditório que seja, d´Ávila contribuíram para o
conhecimento dos sertões por meio da abertura de caminhos e
fundação de currais, fazendas, capelas e missões em seus domínios.
Suas sesmarias, a exemplo da de outros grandes sesmeiros, eram de
amplíssimas dimensões, incapazes de serem regularmente cultivadas
conforme as prerrogativas determinadas pela Lei de Sesmarias395.
Aliás, a doação de grandes parcelas de terra sintonizava-se com as
políticas de povoamento dos sertões praticadas pela Coroa após a
guerra contra os flamengos. Em 1684, o governador de Pernambuco,
D. João de Sousa, concedeu ao morgado e seus sócios quatro
sesmarias: a primeira com 40 léguas em quadra, a segunda com 25
léguas em quadra, a terceira com 12 léguas em quadra e, por fim, a
última com 60 léguas em quadra396.

Com efeito, esse fenômeno

limitou o acesso à terra de boa parte dos povoadores, na medida em
que os grandes sesmeiros jamais poderiam cultivar as sesmarias
recebidas em sua totalidade. Mesmo que algumas delas fossem
arrendadas, enormes lacunas espaciais precisavam ser preenchidas
para elevar a cobrança dos dízimos e evitar a dispersão dos
moradores.
Contudo, a última década do Seiscentos trouxe à trama os
primeiros descobertos auríferos nos ribeiros da futura capitania de
Minas Gerais. Esse episódio acarretou a reavaliação do potencial da
colônia por parte da monarquia portuguesa, ensejando medidas mais
incisivas sobre o território com vistas a reforçar a vigilância e a
fiscalização tanto dos focos de extração de ouro quanto das áreas que
lhes eram contíguas. Como lembra Roberta Marx Delson, as zonas
interiorizadas das capitanias do Norte não ficaram sem supervisão,
cabendo à Metrópole estabelecer um programa de reordenação do

394 JACKSON, John Brinckerhoff.
Discovering
the
vernacular
landscape. New Haven and London:
Yale University Press, 1984. p. 150.
395 ALVEAL, Carmem. Converting
land into property in the Portuguese
atlantic world, 16th – 18th century.
Tese (doutorado em História), Johns
Hopkins University, Baltimore, 2007,
p. 70.
396 MAPA que as sesmarias da Casa
da Torre e seus sócios pretendem no
sertão do Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 1.
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397 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas
para
o
Brasil
Colônia:
planejamento espacial e social no
século XVIII. Brasília: Ed. Alva-Ciord.,
1997. p. 9.
398 CONSULTA do Conselho
Ultramarino de 12 de dezembro de
697, com a consulta incluza da Junta
das Missões sobre o q. escreverão o
Bispo, e gov.or de Pern.co acerca da
falta de Igrejas, e Parrochos nos
Presidios dos Palmares e certão dos
Rodellas, delcitos q. se cometem
nelle; e dissolução com q. vive o M.e
de campo do prezidio das Alagoas. In
ENNES, Ernesto. A guerra nos
Palmares...Opus cit., p. 349.
399 CARTA RÉGIA do rei, D. Pedro
II, ao governador da capitania de
Pernambuco, Caetano de Melo de
Castro, ordenando as normas para o
povoamento e assentamento de
datas de terras no sertão. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1771.
400 idem.

território e reforma das lógicas de manejar a terra, estendendo a
autoridade régia às regiões então controladas peor poderosos
sesmeiros397.
Em 1697, Frei Francisco de Lima reclamou a D. Pedro II sobre
irregularidades nos sertões de sua diocese, sugerindo “remédios” que
favoreceriam a Fazenda Real398. A resposta ao pedido veio em 1699
na carta régia de 20 de janeiro. Nesse documento, o rei percebia as
dificuldades enfrentadas por aqueles povoadores incapacitados de
possuir uma sesmaria, “por estarem dadas a duas ou três pessoas
particulares que cultivam as terras que podem deixando as mais
devolutas sem consentirem que pessoa alguma as povoe”399. Assim,
as sesmarias incultas poderiam ser denunciadas e requisitadas pelo
denunciante, desde que a parcela requerida não ultrapassasse a
extensão apregoada pelas Ordenações do Reino, “três legoas em
ccumprido e huã de largo ou legoa e meia em quadra”400. O rearranjo

401 A Junta das Missões da capitania
de Pernambuco foi criada por ordem
régia de 7 de março de 1681, a qual
deveria promover as missões aos
índios da respectiva jurisdição. Era
formada pelo governador, bispo (em
sua ausência o vigário geral), ouvidor
geral e provedor da fazenda. Ver
INFORMAÇÃO da capitania de
Pernambuco,
1749.
Anais
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
vol. XXVIII, Rio de Janeiro, 1908, p.
379.

das sesmarias era um estímulo à produção em menor escala, porque

402 CARTA RÉGIA do rei, D. Pedro
II, ao governador da capitania de
Pernambuco, Caetano de Melo de
Castro, ordenando as normas para o
povoamento e assentamento de
datas de terras no sertão. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1771.

não ficou restrita à regularidade fundiária, alcançou outros campos da

legitimava a posse a muitos agentes impedidos pelo poder dos
“mandatários” dos sertões. A carta régia promovia a colonização de
juri e de facto em áreas desconhecidas, contribuindo para a
transformação das “vastidões assustadoras” presenciadas por
Martinho de Nantes.
A reforma territorial decorrente do documento régio supracitado
administração colonial. Em 26 de maio do mesmo ano, a Junta das
Missões401 da capitania de Pernambuco uniformizou a taxa dos foros
das sesmarias: as terras doadas acima de 30 léguas do Recife
pagariam 4 mil réis, “e as que fossem 30 legoas para bayxo seis mil
réis”402. Não obstante, a Casa da Torre persistiu em adotar seus
próprios critérios de cobrança, nos quais o valor do foro girou em torno
dos 10 mil réis, enquanto que nas unidades fundiárias menores, como
os sítios, o tributo variava consideravelmente. Por exemplo, na ribeira
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do Pajeú, capitania de Pernambuco, os rendeiros arrendaram sítios e
fazendas entre 640 e 10$000 réis403. Os foros das fazendas da Casa
da Ponte (família Guedes de Brito) situadas no termo da vila de Urubu,
capitania da Bahia e comarca da Jacobina, estavam entre 300 e
10$000 réis

404

. A rejeição à lei de 20 de janeiro se evidenciou em fortes

reações. Na freguesia de Nossa Senhora da Vitória do Piauí, os

403 LIVRO de vínculo do Morgado da
Casa da Torre: contendo a relação
das fazends vinculadas, valor pago
pelos rendeiros, limites fundiários e
logradouros: 1778-79. Recife: CEPE,
2012. p. 111-201.
404 NEVES, Erivaldo Fagundes.
Estrutura fundiária e dinâmica
mercantil: Alto Sertão da Bahia,
séculos XVIII e XIX. Salvador:
EDUFBA: UEFS, 2005. p. 175-179.

procuradores da Torre demoliram a casa do cura; enquanto que na

405 GALINDO, Marcos. O governo
das almas...opus cit., p. 226.

paróquia de São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do

406 ALVARÁ sobre a medição da
légua de terra para as aldeias. In
INFORMAÇÃO da capitania de
Pernambuco...Opus cit., p. 393.

Sul, o pároco sofreu atentados contra a sua vida405.
Diante dessa situação conflituosa, a Coroa reforçou as ordens
da carta régia de 20 de janeiro expedindo o alvará de 23 de novembro
de 1700, cujo teor determinava o reordenamento das terras ofertadas
às missões e freguesias dos sertões. O alvará propunha uma légua
em quadra para a sustentação de cada aldeia de índios com mais de
cem casais. Se eram menos de cem, aconselhava-se a repartição da
légua para as aldeias próximas uma das outras. À medida que as
missões fossem crescendo em população, novas seriam implantadas
e outra légua de terra seria concedida406. O rigor da execução do
alvará foi confiado ao ouvidor geral das comarcas. Um escrivão, um
meirinho e um medidor foram encarregados de registrar e assentar as
terras “a agulha”407. Dava-se início a um longo processo de registro
sesmarial com efeitos nos sertões onde a escrituração fundiária e a
fiscalização eram, muitas vezes, frouxas e ineficientes408.
Quanto aos lotes dos párocos das freguesias, chamados de
passal, o alvará recomendou a doação de uma légua em quadra, “que
possam ser logradouros das cazas, que tiverem, para que possam
crear comodamente as suas Galinhas e Vaccas; e ter as suas Eguas
ou Cavallos, sem os quaes nenhum poderia viver no certão”409. Thomé
de Carvalho e Silva, primeiro vigário da freguesia de Nossa Senhora
da Vitória, futura vila da Mocha e cidade de Oeiras do Piauí, recebeu

407 idem.
408 GALINDO, Marcos. O governo
das almas...opus cit., p. 228.
409 ALVARÁ sobre a medição da
légua de terra para as aldeias. In
INFORMAÇÃO da capitania de
Pernambuco...Opus cit., p. 394.
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410 CARTA do ouvidor geral da vila
da Mocha, Antonio Marques Cardoso,
ao rei, D. João V, sobre o edital
publicado pela Câmara desta vila
acerca do corte de carne bovina,
acusando de conjuração Manuel
Perez Gutierrez e Floriano Correia de
Brito por terem escrito no referido
edital.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 34.
411 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei, D. João V, sobre a
petição do padre assistente na Lapa
do Bom Jesus na margem do rio São
Francisco, Francisco da Soledade,
em que solicita uma porção de terras
para a referida Lapa. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 12, D. 1005.
412 REQUERIMENTO do vigário da
igreja de Santo Antônio da Manga na
freguesia do rio São Francsico, padre
Manoel Rodrigues Neto, e dos
moradores da dita freguesia, ao rei, D.
João V, pedindo a concessão de uma
légua de terra pertencente á Casa da
Torre de Garcia d´Ávila para a
construção dos aposentos do padre e
casas para os moradores. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 35, D.
3236.

a fazenda Passagem como passal410. Em 18 de dezembro de 1717, o
cura da igreja de Bom Jesus da Lapa, Francisco da Soledade,
requereu a fatia de terra que lhe competia até então não concedida
pelas autoridades da Bahia411. Coeva a essa petição foi aquela
elaborada pelo vigário colado Manuel Rodrigues Neto da matriz de
Santo Antônio da Manga, instalada na capitania de Minas Gerais,
porém, na jurisdição do bispado de Pernambuco. Ele havia solicitado
a légua em quadra para seu sustento à semelhança das freguesias de
“Rodellas (Cabrobó), Rio Grd.e do Sul, Pambu, Piaguy, e Orobú que
todas se achão cituadas na Casa da Torre de Garcia de Avilla que
naqueles sertoins tem a d.ª Casa seis centas legoas de terra”412.
O reordenamento espacial imaginado pela carta régia de 20 de
janeiro de 1699 e pelo alvará de 23 de novembro de 1700 repercutiu
em diversos níveis da paisagem dos “Certoens”, indo além do
parcelamento uniforme das sesmarias e das terras para cultivo
indígena. Ambas as diretrizes se projetaram diretamente na
urbanização do território por promover a criação de uma rede de
povoações devidamente hierarquizada e estruturada, inicialmente, por
capelas,

freguesias

e

julgados.

Num

segundo

momento,

a

ressonância das normativas ecoou na instituição da primeira
municipalidade, a vila da Mocha (1712). Dessa maneira, a fundação
de freguesias, julgados e vilas deu a oportunidade de subordinar os
sertões ao controle régio. A rede urbana que progressivamente se
formou representou o enquadramento das zonas mais internas das
capitanias do Norte em contatos ampliados, permitindo o escoamento
da produção da pecuária sob os imperativos da fiscalização da
Fazenda Real, otimizando assim o fluxo das gentes nos caminhos que
conectavam as diferentes áreas da Colônia.

1.3.6. Currais e fazendas

O impulso da ocupação nos sertões do Norte definitivamente
transformou esses espaços em paisagens pela introdução de objetos
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culturais alheios à cultura indígena. Currais e casas de fazendas de
gado vacum e cavalar pontilharam as ribeiras desde o tempo dos
holandeses. O mapa de Georg Marcgraf não deixa dúvidas sobre o
posicionamento desses artefatos ao longo dos caminhos e dos cursos
fluviais413. Na capitania de Sergipe, os currais associados aos
topônimos Nigues, Molins, Camarão e Simão Dias estruturavam
uma estrada que ligou um pequeno forte às serras de Itabaiana. O
gado criado no rio São Francisco cresceu a ponto de Pedro Taques
de Almeida chama-lo de “rio dos currais”414. Os 106 currais anotados
por Antonil em 1711 para aquela ribeira confirmam a metáfora de
Taques de Almeida415.
No período das missões dos capuchinhos franceses no São
Francisco, as 85 fazendas e currais da Casa da Torre convertiam
aqueles espaços em territórios de domínio do morgadio. Mas também
expressavam a circulação de “almas” e “reses”416 em movimentos às
vezes coordenados pelos ciclos da chuva, obrigações católicas e
atividades cotidianas. Outrossim, os distantes currais dos sertões
articulavam a economia da criação de gado e os curraleiros às
principais zonas de abastecimento do Estado do Brasil – Recôncavo
Baiano e zona da mata de Pernambuco – em rotas terrestres
devidamente alcunhadas de caminho das boiadas. Na contramão de
algumas pesquisas que pensaram as fazendas como uma espécie de
“extensão do terreno” sem provocar grandes alterações na paisagem
envolvente417, a presente tese as entende como agentes aptos a
modificar a configuração natural dos sertões. Ora, se as estimativas
coletadas por Antonil estiverem corretas, as milhares de cabeças de
gado vacum e a sociedade envolvida com a criação418 transformaram
consideravelmente o meio no qual estavam inseridos, tanto pelo
deslocamento das boiadas no espaço como pela utilidade das árvores
(carnaúba, angico e buriti como antes visto) na construção de currais,
das casas-sede, engenhos e casas de farinha. Como mencionou

413 A dissertação de mestrado de
Catarina Agudo de Menezes põe luz
na construção de Alagoas a partir do
estudo da cartografia de Georg
Marcgraf. Vide MENEZES, Catarina
Agudo. A escrita no chão: a formação
do território de Alagoas por meio de
fontes
coloniais.
Dissertação
(mestrado
em
Arquitetura
e
Urbanismo), Universidade Federal de
Alagoas, Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Maceió, 2011, 171 f. Ver
ainda TEIXEIRA, Dante Martins.
Todas as criaturas do mundo: a arte
dos mapas como elemento de
orientação geográfica. Anais do
Museu Paulista, São Paulo, v. 17, n.
1, p. 137-154, jan.-jun., 2009.
414 Citado por MAGALHÃES, Basílio
de. Expansão geográfica do Brasil
colonial. 3 ed. Rio de Janeiro: Epasa,
1944. p. 238.
415 ANTONIL, André João. Cultura e
opulência...Opus cit.,. p. 96.
416 ARRAES, Damião Esdras Araújo
Arraes. Curral de reses, curral de
almas: urbanização do sertão
nordestino entre os séculos XVII e
XIX. Dissertação (mestrado em
Arquitetura
e
Urbanismo).
Universidade
de
São
Paulo,
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo, São Paulo, 2012.
417 SANTOS, Márcio. Bandeirantes
paulistas no sertão do São Francisco:
povoamento e expansão pecuária de
1688 a 1734. São Paulo: Edusp,
2009. p. 97.
418 Antonil cita fazendas que
chegaram a possuir mais de vinte mil
cabeças de gado vacum. Cf.
ANTONIL, André João. Cultura e
opulência...Opus cit.,. p. 96.
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419 Apontamentos da disciplina
“Paisagem
cultural
brasileira:
encontros, trocas e hibridismos”. O
curso contou com os professores Ana
Lanna, Beatriz Bueno e Dante Martins
Teixeira.
420 BEZERRA, Maria do Carmo de
Lima. Notas sobre as casas de
fazendas dos Inhamuns. Brasília:
Editora do Senado Federal, 2012;
SILVA FILHO, Olavo Pereira da.
Carnaúba, pedra e barro na capitania
de São José do Piauhy. 3 volumes.
Belo Horizonte: Ed. do Autor, 2007;
JUCÁ
NETO,
Clóvis
Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012;
DINIZ, Nathália Maria Montenegro.
Um sertão entre tantos outros:
fazendas de gado das ribeiras do
Norte. Tese (doutorado em História e
fundamentos da Arquitetura e do
Urbanismo)
–
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013. O capítulo 4 da obra de
Lycurgo Santos Filho versa sobre os
aspectos
arquitetônicos
e
construtivos da fazenda do Brejo,
residência de Pinheiro Pinto. Ver
SANTOS FILHO, Lycurgo. Uma
comunidade rural do Brasil antigo
(aspectos da vida patriarcal no sertão
da Bahia nos séculos XVIII e XIX).
São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1956. p. 78-105.
421 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao IIm.º e Rm.º S. or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. ENNES, Ernesto. As
guerras nos Palmares. Rio de
Janeiro: Cia. Editora Nacional, 1938.
p. 370-387.

Dante Martins Teixeira em aula ministrada na disciplina AUH 5861,
“Paisagem cultural brasileira: encontros, trocas e hibridismos”, a
Caatinga de hoje é muito diferente da original, fruto de alterações
profundas provocadas pelo movimento das reses419.
Sob esse aspecto, o objetivo desse item não é investigar o
universo tipológico dos programas arquitetônicos das fazendas, uma
vez que já foram publicadas pesquisas exemplares sobre essa
questão420. Logo, o propósito é refletir sobre a conversão dos sertões
por meio da implantação de currais e de sedes de fazendas nas
capitanias do Norte. Pretende-se, ainda, compreender a relação
espacial entre a quantidade desses elementos materiais da cultura na
desmistificação da imagem de sertões “vazios” e “morosos”, pois
essas arquiteturas, apesar de muitas não terem escapado da ação
deletéria do tempo, estão “fossilizadas” em símbolos e imagens
cartográficas e na documentação textual da época colonial. Para tanto,
a desconstrução dos “certoens” e a reconstrução de suas paisagens
valem-se da localização georreferenciada das fazendas ensaiada em
mapas

temáticos

produzidos

em

software

GIS

(Geographic

Information System), cujo know-how foi adquirido em cursos
ministrados no CeSAD – FAUUSP (Centro de Coleta, Sistematização,
Armazenamento e Fornecimento de Dados).
Sem dúvida, a Dezcripção do certão do Peauhy Remetida ao
Illm.º e Rm.º S.or Frei Franciso de Lima Bispo de Pernambuco421, de
autoria do padre Miguel de Carvalho, redigida em 1697, dá conta dos
avanços do povoamento nos sertões do Piauí e constitu-se no
documento de cronologia mais recuada encontrada nesta pesquisa de
doutorado que relacionada todas as fazendas de gado da Casa da
Torre e de Domingos Afonso Mafrense (tabela 3). O sacerdote narrou
aspectos sociais dos 129 assentamentos humanos visitados,
arrolando-os num itinerário iniciado no rio Canindé e finalizado em
Goroguca (Gurguéia?). Como as sesmarias dos d´Ávila e de Mafrense
eram de amplas dimensões, a localização dessas primeiras fazendas
do Piauí dava-se em distâncias que poderiam ser percorridas pelos
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moradores em um só dia, dinamizando as relações cotidianas entre
elas. Veem-se casas afastadas de 1 a 4 léguas. Mesmo indicando as
centenas de moradias, a intenção do documento consistia sobretudo
em descrever os níveis de ocupação daqueles sertões para que o
bispo pudesse oficializar freguesias em áreas onde o adensamento
populacional justificasse. Tanto que duas novas paróquias – Nossa
Senhora da Vitória e São Francisco das Chagas do Rio Grande do Sul
– foram criadas e desanexadas do imenso território pertencente à
igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição do Cabrobó. Alia-se a
isso, a reforma das sesmarias, idealizada por Francisco de Lima, como
vetor de fixação de colonos em sólidas povoações posteriormente
confirmada pela Coroa na carta régia de 20 de janeiro de 1699.
Fazendas dos sertões do Piaui em 1697, segundo o Pe. Miguel de Carvalho
Ribeira

Fazendas

Total

Cachoeira, Boqueirão, Poçoinz, Campo Grande,
Campo Largo, Torre, Ilha, Gracioza, Varzea Branca,
Passagem, Boa Vista, Aldea, Porto, Tatu, Gamelleira,
Retiro, Barra, Craibas, Alagoa do Susuapara, S. Roza

20

Itaim Merim

Ginipapo, Tabua,
Canaveeira, Saco

Serra,

Tranqueira,

7

Guaribas

Buraco,
Pedras,
Boqueirão, Tocano

Susuapara,

Sambambaya,

6

Frade

Frade

1

Serra Talhada

Talhada

1

Corrente

Corrente

1

Mocambo

Mocambo

1

Itaim asú

Onça, Anta, Boqueirão, Joazeiro, Sambahiba, Poty,
Sam Lazaro, S. Pedro, S. Cosme

9

Caiz

Barriga, Bigode

2

Cabeça do

Cabeça do Tapuya, Olho da Agoa, Citio da Cruz

Canindé

Torta,

Tapuya

3

Canabrava

Canabrava, Inhingas

2

S. Nicullao

Citio dos Mendes, S. Nicullao, Citio das Pedras, Santo
Antônio

4

Victoria

Victoria

1

Negro

Serra Negro

1

Sam Vitor

Sam Vitor, S. Matheus, Bello Jardim, Tapera

4

S. Catherina

S. Francisco Xavier, Citio de Catherina

2

S. Vicente

Gado Bravo, S. Vicente, S. Antonio, Alegrete

4
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422 Para maiores detalhes da
construção do território da capitania e
comarca do Piauí vide capítulo 7
deste trabalho.

Berlengas

Craibas, Berlengas, S. João das Flores

3

S. Antonio

S. Antonio

1

423 RELAÇÃO de sítios povoados na
região da chapada para dentro.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 12, D. 1066.

Maratamhaim

Ginipapo, Carnahiba, Estreito, Boa Cea

4

Cobras

Citio das Cobras, Fazenda da Barra

2

Bitorocara

Serra, Bitorocâra, Jatobá

3

Bority

Egoas,

1

Tranqueira

Saco, Lagoa
Salinas

Asusuapara,

5

Peauhy

Almas Sanctas, Taboleiro Alto, Curral do Campo,
Fazenda Grande, Citio das Pimentas, Espinhos,
Salinas, Cachoeira, Gameleiras, Serra, Riacho,
Sobrado, Alagoa do Jaquaré, Espinheiros, Alagoa das
Itariz, Citio de Baixo, Susuapara, Algodoinz, Catarenz,
Tapera,

20

424 idem.

Barra

do

Grande,

Tranqueira,

Pobre

1

Peauhy
Macaitã

Angicos, Mocaitã, Lagoa do Jacaré

3

Itagoera

Maravilha, Batalha, Jacaré, Citio das Flores

4

Goribas

Rio Grande, Salinas, Goribas, Pico, Matto

5

Goroguca

Serra Vermelha, Estereito, Borotis,
Castello, Citio das Manganas, Citio Real

Total

Barreiras,

7
129

Tabela 3 – Fazendas do Piauí em 1697 segundo a DEZCRIPÇÃO do certão do
or
co
Peauhy Remetida ao IIm.º e Rm.º S. Frei Francisco de Lima Bispo de Pernam. .
ENNES, Ernesto. As guerras nos Palmares. Rio de Janeiro: Cia. Editora Nacional,
1938. p. 370-387. Essa lista também aparece em SILVA FILHO, Olavo Pereira da.
Carnaúba, pedra e barro na capitania de São José do Piauhy. Volume 1
(Estabelecimentos Rurais). Belo Horizonte: Ed. do Autor, 2007. p. 35.

A leitura conjunta do mapa temático 2 e os elementos
elencados na tabela 3 representam o “Piauí” no crepúsculo do
Seiscentos422. O conhecimento territorial não ultrapassava, a Norte, a
linha natural da ribeira do Itaim-Açú, depois renomeado de rio Poti.
Além daquele limite, havia sertões incorporados à colonozação no
início do século XVIII, como o riacho das Carcavellas que fazia barra
no Poti, onde Damazio Pinheyro de Carvalho fundou uma fazenda em
1702423. Por seu turno, em 1720, toda a parte Norte da capitania do
Piauí, segundo a relação de Manuel Francisco Ribeiro424, estava
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reconfigurada com a introdução de novos sítios e fazendas,
perfazendo um total aproximado de 273 unidades, algumas das quais
pagavam o foro aos seus possuidores residentes em Pernambuco ou
no Recôncavo Baiano, como as fazendas Marrecas e São Francisco
da Casa da Torre. É interessante destacar que, o rol de Francisco
Ribeiro confunde sítio com fazenda, convertendo-os numa mesma
espécie de unidade de produção. Invariavelmente, os dicionários do
século XVIII dão a ver especificidades para sítio e fazenda. Existe
hierarquia nas definições de Bluteau e Antonio de Moraes Silva.
Enquanto que para Bluteau “sítio” se referia a determinado espaço de
terra descoberto425, para Moraes Silva, se tratava de uma “habitação
rústica”426. Por outro lado, “fazenda” conotava “terras e quintas” de
grandes extensões para lavoura e criação de gado. Nesse sentido,
prevalece no léxico europeu a ideia de pequenos espaços produtivos
para os sítios e o contrário para as fazendas. A historiografia tem
adotado conceitos aproximados dos significados declarados nos
dicionários. Segundo Angelo Alves Carrara, as fazendas abrangiam
amplas áreas destinadas a pastos. Em contrapartida, os sítios eram
propriedades

“rústicas”

compostas

essencialmente

de

casas,

benfeitorias e terras reservadas ao cultivo de roças de mantimentos
ou engenhos de moer e fabricar os derivados da cana de açúcar427.
Em 1730, no Piauí existiam entre 450 e 500 fazendas, conforme
afirmou o ouvidor geral, José de Barros Coelho, ao rei D. João V428.
No entanto, os levantamentos quantitativos mais pormenorizados
dessas construções surgiram no ministério do Marquês de Pombal,
quando uma política de conhecimento territorial foi praticada em
grande escala a fim de reformar a rede de povoações e as fronteiras
da América portuguesa. Em 1757, Sua Majestade D. José ordenou,
primeiramente ao Estado do Maranhão e, em seguida, ao Estado do
Brasil, que as autoridades eclesiásticas enviassem a descrição dos
lugares e povoações (lê-se sítios e fazendas) das freguesias que
compunham os bipados do Maranhão e Pernambuco e o arcebispado

425 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez
&
latino:
aulico,
anaomico...Opus
cit.,
p.
665.
Disponível em www.bbm.usp.br.
Acesso em 23 jan. 2017.
426 SILVA, Antonio de Moraes.
Diccionario de Lingua Portugueza –
recompilado dos impressos...Opus
cit.,
p.
704.
Disponível
em
www.bbm.usp.br. Acesso em 23 jan.
2017.
427 CARRARA, Angelo Alves. Minas
e currais: produção rural e mercado
interno em Minas Gerais, 1674-1807.
Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007. p. 187.
428 CARTA do ouvidor geral do Piauí,
José de Barros Coelho, ao rei, D.
João V, sobre a sua tomada de posse;
solicita
provisão
para
mandar
construir uma cadeia. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 57.
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429 OFÍCIO do governador do
bispado
do
Maranhão,
João
Rodrigues Covete, para o secretário
de estado da Marinha e Ultramar,
Tomé Joaquim da Costa Corte Real,
sobre a apresentação de uma relação
dos lugares e povoações das
freguesias da diocese, das distancias
entre elas e os seus respectivos
nomes.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 37, D.
3671.
430 RELAÇÕES sobre várias
freguesias da capitania do Maranhão,
dando conta acerca de lugares,
distritos e números de fogos. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 37, D.
3692.
431 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
Estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a fundação de novas
povoações na capitania; remetendo a
lista dos seus respectivos moradores
e dando conta da entrega de
sesmarias aos habitantes destes
novos locais. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 547.

da Bahia429. Assim, sabe-se que na paróquia de Nossa Senhora da
Conceição das Aldeias Altas havia 30 fazendas de gado, algumas das
quais erigidas no caminho real do gado e na ribeira do Itapicuru430. Na
capitania de São José do Piauí, os dados levantados pelo primeiro
governador, João Pereira Caldas, asseguram o aumento do número
de fazendas nos termos das seis vilas e da cidade de Oeiras,
totalizando 536 unidades em todo o território: Oeiras do Piauí: 169;
Valença: 52; Marvão: 39; Campo Maior: 86; São João da Parnaíba:
84; Jerumenha: 51 e Parnaguá: 55 exemplares431. Seis fazendas que
pertenciam aos jesuítas, a maioria localizada no termo de Oeiras,
foram doadas, por ordem de D. José, a cinco oficiais militares devido
aos serviços prestados na conquista dos índios Guegués e Acaroás.
Nessa seara, parece oportuno citar a descrição arquitetônica de cada
uma, haja visto que em três exemplares havia senzalas, o que denota
a presença de negros escravos na construção das paisagens do Piauí
setecentista:
Ao Cappitam Francisco da Cunha Castelo Branco a fazenda da
Agoa Verde com cazas de madeyra e barro cobertas de telha com
baranda aberta e tres quartos feixados com tres portas e hum
rancho, mais quatro curraes e quatro xiqueiros de pau a pique huma
manga para os bezerros e hum retiro com tres curraes e hum
xiqueiro tambem de pau a pique e huma manga de thezoura para
os bezerros com as suas fabricas e asessorios...
Ao Thenente Coronel João do Rego Castel Branco se deu a fazenda
de Sam Romão cituada de gado vacum com cazas de madeyra e
barro cobertas de palha com tres camarinhas e huma varanda
quatro ranchos abertos cobertos tambem de palha quatro curraes
com dous chiqueiros de pau a pique e huma manga de thesouza
para os bezerros...
Ao ajudante Caetano da Souza neste tempo Sargento se lhe deu a
fazenda das Salinas do Canindé cituada de gado vacum com sinco
curraes de madeira e huma manga para os bezerros huma caza de
sobrado coberta de telha muito velha huma sanzalla coberta de
telha para os pretos e tres cazas de palha dos mesmos pretos...
Ao cappitam Luis Miguel dos Anjos se deu a fazenda das Salinas
da Itaoeyras cituada de gado vacum e 122anela122 com cazas de
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madeyra e barro cobertas de telha tres senzallas e hum rancho
coberto de telha huma rossa com bananeiras e arvores de espinhos
quatro curraes e tres chiqueiros huma manga de pau a pique e hum
retiro com dous ranchos abertos cobertos de palha e dous curraes
e hum chiqueiro...
Ao Alferes Antonio José de Leiros se deu a fazenda Riacho dos
Bois situada com algum gado 123anela123, e pouco gado vacum
para sustento das fabricas com dois ranchos cobertos de palha e
quatro curraes...
E ao Thenente Manoel Sancho Tavira se deu a fazenda do Tatu
com caza de telha de sobrado já velha hum cercado para as vacas
amojadas tres curraes de beneficio hum das vacas mancas o retiro
de 123anela com quatro curraes de madeyra com caza de telha e
huma senzalla tambem de telha dos negros e o retiro das
Lagoinhas com dous curraes de madeira e retiro de 123anela maes
huma cozinha de palha...(sem grifo no original)432.

Nessa mesma cronologia, os párocos do arcebispado da Bahia
encaminharam descrições de suas freguesias, arrolando o número de
fogos, de capelas, de almas e, às vezes, a quantidade de fazendas do
distrito eclesiástico433. Na vila do Lagarto, instaurada no sertão de
Baixo da capitania de Sergipe del Rei, existiram 331 fazendas434. Na
ribeira da vila de Itapicuru de Cima, as fazendas distanciavam-se de
1, 2 e 3 léguas, “e menos de huã, conforme permitte a conveniencia
das agoas, pastos e mattas para roças de mantimentos”435. Em
Inhambupe, o vigário encomendado, Joaquim de Sant´Ana, chegou a
listar as cerca de 140 fazendas e sítios com seus respectivos
nomes436. Já o sacerdote de Santo Antônio do Urubu de Baixo
engenhosamente desenhou um mapa do território de sua paróquia, no
qual representou aspectos da paisagem daqueles sertões, associando
fazenda, curral e e ribeiras em meio à ação da Igreja Católica na sua
construção (figura 7).

432 OFÍCIO do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre os bens da Companhia de
Jesus na capitania do Piauí, e a
disposição e venda dos mesmos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D. 666.
433 LISTA das informações e
descripções das diversas Freguezias
do Arcebispado da Bahia, enviadas
pela Frota de 1757, em cumprimento
das ordens régias expedidas pela
Secretaria de Estado do Ultramar no
ano de 1755. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia
Cx. 15, D. 2666.
434 NOTICIA sobre a freguezia de
Nossa Senhora da Piedade da vila do
Lagarto, no arcebispado da Bahia,
pelo vigário João da Cruz Canedo.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia
Cx. 15, D. 2710.
435
INFORMAÇÃO sobre a
extensão, lugares, capelas, rios e
pessoas de comunhão da freguesia
de Nossa Senhora do Nazareth de
Itapicuru de Cima, pelo vigário José
de Goes Araujo e Vasconcelos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia
Cx. 15, D. 2711.
436 RELAÇÃO da freguesia do Divino
Espírito Santo do Sertão de
Inhambupe de Cima, pelo vigário
encomendado Joaquim de Sant´Ana.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia
Cx. 15, D. 2714.
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Figura 7 – Mapa da freguesia de S. Antonio do Orubu de baixo Rio S. Fran. . Arquivo Histórico Ultramarino_Cartografia_Sergipe, D. 0975.
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Anos depois, em 1774, o governador Joze Cezar de Menezes
elaborou um relatório especificando o andamento da urbanização na
capitania de Pernambuco e anexas, numerando as povoações e as
2.632 fazendas daquele imenso território437 (tabela 4). A articulação
econômica entre as fazendas e o espaço se fazia em dinâmicas
relações, vinculando-as a distintos sertões de Pernambuco e
diferentes capitanias. Por exemplo, no arraial da paróquia de Santo
Antão, comerciantes de Minas Gerais e “comboios do certão” vinham
buscar algodão e fazendas secas e molhadas vendidas na feira local.
Couro e rapadura eram produzidos e consumidos principalmente nas
zonas interiorizadas438. Por seu turno, na freguesia de Santo Antônio
de Garanhuns havia 25 fazendas. Seus moradores se dedicavam à
plantação de milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar “de que fazem mel
e rapaduras, e outros curtem couros”439. Ademais, ali alguns fregueses
viviam como “passadores” de boiadas para o Recife e Cidade da
Bahia. Nas oitenta fazendas do termo da vila de Penedo abundavam
gados vacuns e cavalares, “em cujos pastos se refazem os ditos
animais”440. Algumas dessas fazendas funcionaram como pousos e
abastecimento dos viajantes e das reses em direção às feiras,
açougues e zonas de venda.

Fazendas da capitania de Pernambuco e suas anexas, 1774
Capitania

Nº de fazendas

Ceará Grande

962

Rio Grande

283

Paraíba

869

Pernambuco

518

Total

2.632

Tabela 4 – Número de sedes de fazendas da capitania de Pernambuco e suas
anexas em 1774. Produção do autor segundo IDEIA da população da capitania de
Pernambuco, e das suas anexas, extensão de suas costas, rios, e Povoações
notáveis, agricultura...p. 1-111.

437 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 1-111.
438 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 36.
439 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 37.
440 IDEIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, rios, e
Povoações
notáveis,
agricultura...Opus cit., p. 60.
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441 FONSECA, João Justiniano.
Rodelas:
curraleiros,
índios
e
missionários. Salvador: Editora do
Autor, 1996. p. 142-156.

Centenas dessas unidades de produção se encontravam em
terras do vínculo do morgado da Casa da Torre. Em 1779, os d´Ávila

442 FONSECA, João Justiniano.
Rodelas: curraleiros...Opus cit., p.
149.

arrendaram 65 fazendas localizadas nos sertões de Rodelas, parte da

443 LIVRO do vínculo do morgado da
Casa da Torre: contendo a relação
das fazendas vinculadas, valor pago
pelos rendeiros, limites fundiários e
logradouros: 1778-79. Recife: CEPE,
2012. p. 103-201.

Na fazenda Vargem havia 40 escravos, 1 agregada, 8 vaqueiros além

444 SAMPAIO, Yoni. A Casa da Torre
e o sertão de Pernambuco:
diagnóstico de um manuscrito
precioso. In LIVRO do vínculo do
morgado da Casa da Torre: contendo
a relação das fazendas vinculadas,
valor pago pelos rendeiros, limites
fundiários e logradouros: 1778-79.
Recife: CEPE, 2012. p. 58-62.

do Pajeú e Moxotó; 52 nas margens do rio São Francisco e 38 no

445 CARTA do governador e capitãogeneral do Maranhão e Piauí, D.
Fernando Antonio de Noronha, para a
rainha D. Maria I, a solicitar a
elevação do julgado de Aldeias Altas
à dignidade de vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 91, D.
7508.

expansão do povoamento dos sertões do Norte. Ao invés, os criadores

Bahia441. Uma sociedade racialmente diversa estruturava tais lugares.
do próprio fazendeiro442. Ainda naquele ano, 185 sedes se
posicionaram nos sertões de Pernambuco, quer dizer, 95 nas ribeiras
sertão do Araripe443. Outros 104 sítios de plantar da freguesia de
Cabrobó pagavam foro ao senhorio444.
A redução da criação de gado, ocorrida a partir da segunda
metade do século XVIII, parece não ter afetado profundamente a
buscaram outras frentes econômicas, como a plantação do algodão, o
refino do “sal da terra” e arrematação dos dízimos, na tentativa de
incrementar seus rendimentos. No julgado das Aldeias Altas, as mais
de oitenta fazendas combinavam o plantio de algodão, arroz e tabaco

446 DESCRIPÇÃO do territorio de
Pastos Bons, nos sertões do
Maranhão; propriedades dos seus
terrenos, suas producções, caráter
dos seus habitantes colonos e estado
actual dos seus estabelecimentos:
pelo major Francisco de Paula
Ribeiro. Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, Tomo V,
segunda série, Rio de Janeiro, 1849,
p. 41-86.

com a criação de gado445. Dessa maneira, a diversificação da

447 LAGO, Antonio Bernardino Perira
do. Estatistica Historica-Geografica
da Provincia do Maranhão oferecida
ao Soberano Congresso das Cortes
Geraes,
Extraordinarias,
e
Constituintes
da
Monarchia
Portugueza.
Lisboa:
Typ.
Da
Academia Real das Sciencias, 1822.
p. 57.

de Urubu, abrigava mais de 111 fazendas da Casa da Ponte

448 ANAIS do Arquivo Público do
Estado da Bahia, Salvador, n. 34,
1957, p. 9-84. Apud NEVES, Erivaldo
Fagundes. Estrutura fundiária e
dinâmica mercantil...Opus cit., p. 175176.

produção possibilitou o surgimento de muitas moradias nas ribeiras da
capitania do Maranhão em concordância com os relatórios dos
militares Francisco de Paula Ribeiro446 e Antônio Bernardino Pereira
do Lago447. O Maranhão não foi o único território que testemunhou a
conversão de seus territórios. No início do século XIX, o termo da vila
arrendadas segundo os antigos métodos de cobrança dos foros
praticados pelos grandes sesmeiros448.
Em síntese, as estatísticas indicadas desenham sertões
ocupados por muitos currais, fazendas e sítios. De fato, por volta de
1821, milhares desses objetos culturais marcavam a paisagem das
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ribeiras e dos concelhos das vilas e paróquias, desvendando homens
e mulheres ocultados pela escala visual das vastidões, as quais, por
sua vez, não eram sinônimos de lugares despovoados ou intocados.
Foi possível, através da leitura simultânea de fontes manuscritas e
cartográficas, georreferenciar 619 sedes de fazendas nas capitanias
do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia e Sergipe (ver mapa temático
2). Infelizmente, poucos exemplares do período colonial das
capitanias do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande e da comarca de
Alagoas foram registrados nos mapas temáticos em razão dos mapas
antigos, desenhados no século XVIII ou princípio do Oitocentos, não
posicionarem as sedes de fazendas. Os que assim fizeram foram
produzidos na segunda metade do século XIX, época fora do recorte
temporal contemplado por essa pesquisa. Optou-se por não incorrer
em

anacronismos

desnecessários.

Entretanto,

os

números

computados pelos representantes régios confirmam que tais
repartições seguiam a mesma fórmula das demais. Claro que a
imagem do “vazio” rotulou certas áreas das capitanias do Norte, em
especial nos espaços controlados pelas etnias indígenas contrárias às
politicas de povoamento da Coroa portuguesa e nas áreas
circundadas por sistemas orográficos bastante íngremes (como a
chapada da Diamantina na capitania da Bahia). O “vazio” de
determinados lugares ainda era momentâneo, pois nesses espaços
gentes, objetos e animais circulavam, pousavam e descansavam.
Assim, o “movimento” e seus impressos materiais, suas “marcas”, se
tornaram um dos elementos primordiais da construção de territórios e
paisagens nesses sertões, conforme a narrativa do próximo capítulo.

“Que esta gente haja de exterminar-se
totalmente d´aquelles sertões é mui difícil, pelo
que vi: pois a largueza do paiz lhes oferece a
mesma commodidade de outra qualquer parte,
e dizem elles: - se nos lançarem fora d´aqui,
iremos para acolá, - apontando para a
quantidade de morros e serranias que há por
aquellas partes”
Miguel Pereira da Costa, 1721

Capítulo 2
As marcas do movimento

As marcas do movimento

131

CAPÍTULO 2 – As marcas do movimento

O

449 HOLANDA, Sérgio Buarque de.
Caminhos e fronteiras. 3 ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 1994.

movimento aparece como aspecto fundamental à
existência dos sertões do Norte. Neles, índios de
diferentes etnias se deslocavam em tênues veredas,

às vezes imperceptíveis aos olhos do europeu acostumado com largos
caminhos. As “aldeias” indígenas também eram nômades, sendo
fixadas de tempos em tempos em locais agricultáveis ou nas ribeiras
de rios piscosos. O colono, a posteriori, aproveitou os vestígios do
movimento dos nativos para transformar o território de acordo com sua
cultura e daquela apreendida pelo contato com as sociedades
autóctones,

experiências

culturais

demonstradas

sensibilidade por Sérgio Buarque de Holanda

com

muita

449

. Os fluxos dos

habitantes dos sertões acompanharam de perto a construção de
caminhos em lugares praticáveis, isto é, localidades que de certa
maneira apresentassem alguma utilidade socioeconômica, ou,
simplesmente, topográfica à abertura da via.
No período colonial, foi comum o “andar” de povoações e de
objetos sobre o território, alterando as paisagens, as hierarquias da
rede de povoações e as dinâmicas sociais anteriormente alicerçadas.
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450 TROMBOLD, Charles D. An
introduction to the study of ancient
New World road networks. In
TROMBOLD, Charles D. (ed.).
Ancient road networks and settlement
hierarchies in the New World.
Cambridge: Cambridge University
Press, 1991. p. 1.
451 ASMORE, Wendy; KNAPP, A.
Bernard. Archaelogical landscapes:
constructed,
conceptualized,
ideational. In ASMORE, Wendy;
KNAPP,
A.
Bernard
(ed.).
Archaeology
of
landscape:
contemporary perspectives. Oxford:
Blackwell Publishers, 1999. p. 2.
452 JACKSON, John Brinckerhoff.
Discovery the vernacular landscape.
New Haven and London: Yale
University Press, 1984. p. 21.
453
OSORIO,
José
Ramón
Menéndez de Luarca y Navia. Los
sentidos del camino. Madrid: Ineco,
S.A., 2011. p. 49.

O movimento, portanto, traçou um dos fundamentos da construção
das paisagens dos sertões do Norte, assim como estruturou um
sistema de “marcas” tangíveis cristalizadas em caminhos terrestres e
fluviais, pousos e passagens sobre rios e em assentamentos humanos
de diferentes status.
Essas “matérias do movimento” serão interpretadas como
resultado e evidência material e simbólica de complexas relações
orientadas por cruzamentos de culturas, pelos quais foi possível
converter o território e os lugares em paisagem. Assume-se, nesse
contexto, uma “arqueologia da paisagem” como linha teóricometodológica, aqui entendida como o estudo ou a “escavação
interpretativa” da modificação do mundo e dos impressos pretéritos do
homem fruto da interação entre técnica, ambiente e sociedade450.
Sublinha-se a dimensão sócio-simbólica da materialidade presente na
paisagem como discurso de experiências e percepções elaboradas
pela ação do homem sobre o lugar451. Não se pretende desenvolver
nas páginas seguintes uma “hodologia” - a ciência que estuda as
estradas e as rotas452 -, mas refletir sobre a relação entre o homem e
os caminhos na construção de territórios e de paisagens nos sertões
das capitanias dos estados do Brasil e do Maranhão. De acordo com
o arquiteto espanhol José Ramón M. de Luarca Navia Osorio, há uma
reciprocidade ontológica entre a travessia, a paisagem, o território e o
homem, pois o movimento sobre o topos serve para modificar o meio
transformando-o em paisagem, seja no âmbito subjetivo ou físico. Da
mesma maneira que não cabe se ocupar de uma viagem sem se
interessar pelo universo percorrido, seria difícil compreender um
caminho sem reconhecer a região que se atravessa e vice-versa453.
Como será abordado neste capítulo, a complexidade das
conexões viárias e do movimento de pessoas e objetos pelos sertões
não se resumiram ao determinismo dos dois itinerários propostos por
Capistrano de Abreu – os sertões de dentro e os sertões de fora – o
primeiro, fruto da ação baiana e o segundo resultado do empenho de
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Pernambuco. Para o renomado historiador

cearense, esses vetores de condução humana tornaram os sertões
artifícios de relações sociais operadas na Bahia, ou melhor, engenho
das iniciativas dos grandes sesmeiros como a Casa da Torre, a Casa
da Ponte e Domingos Afonso Mafrense. Os agentes de Pernambuco,
em sua análise, pouco se interessaram pelas terras interiores da
capitania, limitando-se a povoar as áreas próximas da costa atlântica
guarnecidas de lavouras de açúcar. Como ele afirmou, “na segunda
metade do século XVIII não se penetrava no Recife além de Bezerros,
a quinze léguas para o interior: o que ficava além entendia-se como
Bahia”454. Em Capítulos de história colonial, Abreu reforça o
desinteresse de Pernambuco pelos sertões de sua circunscrição
administrativa. Dadas as dificuldades de trânsito, “os sertanejos
achavam mais fácil e mais vantajoso comunicar-se com a Bahia
deixando deserta uma região intermédia, variável em comprimento e
largura”455. Essa “anomalia” seria remediada, segundo seu parecer,
somente em princípios do século XIX, quando caminhos foram abertos
ligando o rio São Francisco ao Recife e margeando as ribeiras do
Pajeú e do Capibaribe.
A documentação expõe que esses “sertões” descritos por
Capistrano de Abreu não são de todo verdade, pois em 1750 já
existiam vários caminhos unindo os centros administrativos de
Pernambuco às capitanias de Minas Gerais, Goiás, Piauí, Bahia,
Ceará, Paraíba e Rio Grande. Em 1751, o conde de Atouguia
informava que as estradas que interligavam Salvador da Bahia de
Todos os Santos às zonas interiorizadas “já não são tão incógnitas,
nem aos do Brasil, nem à infinita gente que tem voltado a este
Reino”456. Os próximos capítulos dissertarão sobre a rede de
povoações oficializada nos sertões da capitania de Pernambuco e
anexas, que traduz o interesse da Coroa e dos seus representantes
por essas áreas de crescente aumento de população. Nesse sentido,
o escrito de Abreu parece falacioso e arraigado a ideologias políticas,
cujo tratamento aprofundado fugiria do escopo dessa pesquisa.

454 ABREU, João Capistrano de.
Caminhos antigos...Opus cit., p. 65.
455
ABREU,
Capistrano
de.
Capítulos de história colonial: 15001800. Brasília: Conselho Editorial do
Senado Federal, 1998. p. 204.
456 OFÍCIO do vice-rei conde de
Atouguia, expondo as dificuldades
que o desembargador Agostinho Felix
dos Santos Capello apresentava para
realizar sua viagem para Goiás, como
lhe fora ordenado; informando que a
despesa era grande, por causa da
enorme distancia a percorrer, da
inclemência dos caminhos e do clima
e dos assaltos dos gentios que
tornavam necessário ir aquele
magistrado bem acompanhado e
provido de todos os recursos. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 2, D. 173.
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460 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
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2.1. Caminhos terrestres

O verbo “caminhar” aparece no dicionário de Raphael Bluteau
como sinônimo de “andar”, remetendo à passagem “por alguma parte
quando se faz jornada”457. Já o substantivo “caminho” foi definido
como “espaço, pelo qual se vay de hum lugar a outro”458. Em inglês, a
palavra road surgiu no Renascimento a partir do engenho literário de
William Shakespeare, relacionando-se ao trajeto feito a cavalo459. O

461 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 383.

termo inglês tem a mesma raiz do francês route e do português

462 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 211.

derrota, este sendo o trajeto “que se faz por mar, ou por terra, ou por
qualquer outra parte”460. Route ainda deriva em roteiro, relato textual
ou cartográfico no qual se descreve uma “viagem ou derrota marítima,
com noticias precisas das costas, cabos, bayxos, ilhas, portos, para o
bem dos navegantes”461. No dicionário de Bluteau, roteiro é sinônimo
de itinerário, um “livro que serve como de guia, aos que andão por
mar, ou por terra”462. Essas acepções etimológicas aludem a caminhos
e às maneiras de representa-lo. A idiossincrasia do movimento é
imanente e constitutiva de sua materialidade.
Os itinerários, as “derrotas" e a documentação oficial escritos
entre finais do século XVII e início do XIX constituíram uma das chaves
empíricas de interpretação das paisagens dos sertões e dos
processos de urbanização neles operados. Nesses diários de viagem,
o relator percorre e desenha paisagens observadas no transcurso da
caminhada, permitindo sua escavação. Por isso, a intersecção entre
matéria (caminho e assentamento humano) e retórica (narrativa dos
roteiros e textos oficiais) constitui o material empírico escolhido nos
seus diferentes suportes - mapas e relatos. O método consiste em, tal
como um arqueólogo faz, reconstruir hipoteticamente a materialidade
deixadas pelo movimento. Os mapas expõem lugares conectados
num universo de rotas terrestres não reduzidas ao binômio interior
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versus litoral. Os mapas convidam a descontruir a arraigada falácia de
sertões vazios e substanciados por débeis relações sociais, a rigor
uma aparência, pois os sertões jamais foram isolados463. Esforçamse, ainda, em representar os sertões como espaços relacionais e
alinhavados por contatos inclusive de macro-escala. Com efeito, vêse que um emaranhando de caminhos terrestres e fluviais orientou o
palmilhar e o navegar de gentes e de “coisas” pelas zonas
interiorizadas em cronologias coloniais. Eles davam a conhecer e
experimentar os sertões, essa alteridade geográfica da América
portuguesa.
Vestígios remontam à época pré-cabraliana, período no qual
veredas de dimensões reduzidas - por vezes “calçando” os pés do
caminhante -, desenvolvidas pela persistência dos passos indígenas,
guiaram as tribos a lugares passíveis de assentamento. O sábio índio
escolhia cuidadosamente o ambiente propício ao movimento,
garantindo a passagem a sítios que serviram de marcos referenciais
do movimento cotidiano464. Nesse aspecto, a colonização dos
“certoens”, iniciada a partir da segunda metade do século XVII,
pressupunha a transformação do território segundo as práticas
culturais europeias, levando em consideração os traços desenhados
pelos

nativos.

Rafael

Moreira

afirma

que

seria

impossível

compreender as transformações urbanas do Brasil colonial “sem ter
em conta o papel fundamental do substrato indígena, das
permanências
preexistências

da
465

forma

com

alteração

da

”. Com efeito, o adventício reutilizava

função,
466

das

, no dizer de

Michel de Certeau, o território modificado pelo índio no intuito de
beneficiar seus ideais. Por outro lado, à medida que o povoamento
avançava, novos objetos se inseriam na paisagem, diferenciando
ritmos de ocupação, relações de poder e peculiaridades no modo de
usar a terra. A coexistência e a interação467 entre os componentes
materiais e simbólicos das culturas indígena e europeia construíram

463 CARRARA, Ângelo Alves. Minas
e currais: produção rural e mercado
interno em Minas Gerais 1674-1807.
Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007. p. 47.
464 HOLANDA, Sérgio Buarque de.
Caminhos e fronteiras..Opus cit., p.
33.
465 MOREIRA, Rafael. A criação
urbana do Norte do Brasil: séculos
XVI-XVII. TEIXEIRA, Manuel C.
(coord.). A construção da cidade
brasileira. Lisboa: Livros Horizontes,
2004. p. 193.
466 CERTEAU, Michel de. A
invenção do cotidiano: 1. Artes de
fazer. 19 ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
p. 87.
467 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra
de. A paisagem como fato cultural. In
YÁZIGI, Eduardo (org.). Turismo e
paisagem. São Paulo: Contexto,
2002. p. 32. Ver também BURKE,
Peter. The european Renaissance:
centres and peripheries. Oxford:
Blackwell, 1998. p. 03.
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paisagens compósitas que traduziam negociações e alianças ou
rupturas e tensões.
Sem dúvida, a cumeeira dos montes e serras, pela facilidade do
seu enquadramento óptico à distância, foram assimilados como
balizas da jornada e do “desenho” de caminhos. Quando o mestre de
campo de engenheiros, Miguel Pereira da Costa, avistou a serra de
Sincorá, em sua expedição às minas do ribeirão do Matogrosso, não
teve dúvida de qualificá-la metaforicamente de “desproporcionada
pyramide; por cujo vertice se ha de avançar, subindo de serra em
serra”468. A Pedra de Puchinanan norteou caminhantes e fixou outros
em seus arredores. Situada nos campos de Buíque, e de toponímia
alusiva às sociedades nativas, esse grande corpo rochoso ladeava
rotas que conectavam o rio São Francisco ao litoral, bem como as
aldeias da etnia Carnijó aos sertões dos Cariris Velhos. Era pouso
certo dos sertanistas e de comerciante que vinham da vila do Recife
ao vale sanfranciscano ou vice-versa. Na serra do Ararobá - moradia
dos índios Sucurus (Xucurus) - outros caminhos uniam-se a zonas das
futuras capitanias da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O Morro do
Chapéu guiou Joaquim Quaresma Delgado em sua derrota do termo
da vila de Jacobina às recém descobertas minas do rio de Contas469.
Além da orografia, a água - em olhos d´água ou cursos fluviais,
as “samaritanas do sertão” na poética antonomásia de Sérgio
Buarque470- atuou como bússola para nativos e adventícios. Em
Puchinanan, a sedentarizarão derivou das fontes de água que do
cume do promontório vertiam “por vários canais, que a natureza e a
continuação das águas tem aberto com muitos tanques que servem
de banho, tudo tão perfeito que não parece natural; há um ribeiro no
pé da dita pedra que nunca seca. As águas são excelentes”471. A boa
água foi condição sine qua non de orientação dos percursos terrestres,
assim como para a escolha dos lugares onde seriam erguidas
moradias ou implantadas povoações. No roteiro da viagem do bispo
D. Frei Manuel da Cruz, iniciada em 1747 na cidade de São Luís do
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Maranhão e concluída na sede do bispado de Mariana, os rios das
capitanias do Maranhão, Piauí e Pernambuco foram amplamente
narrados. O rio Preto, ao contrário do que induz o topônimo, era
“admirável pelas cristalinas águas e derretida prata...e tão cristalina
que ainda nos mais fundos e profundos poços se está vendo areia...é
navegável muitos dias de viagem, e de uma parte e outra povoado nas
margens de fazendas”472. A indicação da rede hidrográfica nos
itinerários setecentistas superou à dos montes e serras, o que fez da
água um aspecto crucial da percepção e reconhecimento do território.
O rio São Francisco se destacou das outras ribeiras dos sertões
por algumas razões. A historiadora portuguesa Amélia Aguiar Andrade
sublinhou um qualificativo do rio Minho que pode ser perfeitamente
aplicado ao São Francisco. Segundo a autora, o curso do Minho “era
polo ordenador de uma área que reunia condições mais do que
suficientes não só para uma intensa ocupação, mas também para o
estabelecimento de múltiplos e diversificados contatos”473. Ademais,
desde os tempos das capitanias hereditárias, como observado por
Capistrano de Abreu, a tendência dos povoadores foi de ocupar as
bordas do grande rio e as áreas que lhe eram contíguas474. No âmbito
político, era um dos eixos condutores do povoamento e ocupação das
zonas interiorizadas das capitanias da Bahia, de Pernambuco e do
Piauí. O seu curso propiciou a dilatação das fronteiras da colônia e
estruturou uma rica e complexa rede de povoações475. Em termos
utilitários, o fértil vale sanfranciscano atraiu povos diversos; foram
recorrentes as idas dos índios Amoipira às margens para coletar frutos
e “por acharem nele grandes pescarias”476. Os escritos de Sebastião
da Rocha Pita alinham-se aos do cronista Gabriel Soares de Sousa,
nos quais as margens “eram as mais povoadas de todo o Brasil,
seguidas as suas ribeiras pelo continente mais de quatrocentas
léguas; fecundíssimas e medicinais as suas águas, navegáveis de
embarcações medianas mais de quarenta léguas pelo sertão”477.

472 DESCRIÇÃO do bispado do
Maranhão. In Códice Costa Matoso.
Coleção das notícias dos primeiros
descobrimentos das minas na
Ámerica que fez o doutor Caetano da
Costa Matoso sendo ouvidor-geral
dos do Ouro Preto, de que tomou
posse em fevereiro de 1749, & vários
papéis. Belo Horizonte: Fundação
João Pinheiro, Centro de Estudos
Históricos e Culturais, 1999. p. 940.
473 ANDRADE, Amélia Aguiar. A
construção medieval do território.
Lisboa: Livros Horizonte, 2001. p. 96.
475 ABREU, João Capistrano de.
Caminhos antigos e povoamento do
Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria
Briguiet, 1960. p. 65.
475 ARRAES, Esdras. Rio dos
currais: paisagem material e rede
urbana do rio São Francisco nas
capitanias da Bahia e Pernambuco.
Anais do Museu Paulista. São Paulo,
v. 21, nº 2, jul. – dez., 2013, p. 48.
http://dx.doi.org/10.1590/S010147142013000200003.
476 SOUSA, Gabriel Soares de.
Tratado descritivo do Brasil em 1587.
São Paulo: Cia. Editora Nacional;
Edusp, 1971. p. 63.
477 PITA, Sebastião da Rocha.
História da América portuguesa. Belo
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp,
1976. p. 23.
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481 STUDART FILHO, Carlos. Vias
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Revista do Instituto do Ceará. Tomo
LI. Fortaleza, 1937. p. 15.
482 MENEZES, Catarina Agudo. A
escrita no chão: a formação do
território de Alagoas por meio de
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coloniais.
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Dissertação (mestrado). Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Alagoas.
Maceió, 2011.

Os rios caudalosos, e de reboque os caminhos traçados nas
proximidades do seu curso, figuravam como os principais eixos de
condução nos sertões, ou na acepção de Jaime Cortesão, seriam
como espécies “espinhas dorsais do território”478 que, doravante, se
articulavam com muitas ramificações. Além do rio São Francisco,
enquadraram-se nessa categoria os rios Parnaíba, Jaguaribe,
Paraíba, Capibaribe, Paraguaçu, Real, Vaza-Barris, Itapicurú, Mearim,
Balsas, Açú, Piranhas, entre outros.
A despeito das hierarquias, o engenheiro militar Antônio
Bernardino Pereira do Lago distinguiu duas modalidades de caminhos:
os de vizinhança, abertos pelos povoadores visando facilitar suas
demandas domésticas e cotidianas; e os reais, isto é, criados sob
supervisão régia no âmbito direto da defesa, fiscalização e vigilância
do território479. O caráter público do caminho real surge, em Europa, a
partir do século XIII, no sentido de que o rei “personifica” a proteção
do Estado sobre a via480. Devido ao seu aspecto informal, os caminhos
de vizinhança pouco aparecem nos itinerários oficiais e nas narrativas
dos viajantes estrangeiros. Em compensação, as estradas reais foram
representadas em mapas e nos documentos régios, e, por isso, serão
aqui mais ilustradas.
Como é presumível, a costa atlântica e as áreas de produção
açucareira já estavam retalhadas por muitos caminhos em meados do
Seiscentos, quando currais de gado implantados nas principais
ribeiras apareciam difusamente nos sertões. A estrada velha, por
exemplo, acompanhou

os

contornos

irregulares

do

litoral e

comunicava as povoações entre si.481 O mapa mural do cartógrafo
alemão Georg Marcgraf de 1643, estudado com pormenor por
Catarina

Agudo

Menezes482,

representa

paisagens

litorâneas

devidamente conectadas por caminhos de origens diversas, além de
acentuar as variadas formas da vida material através de abstratos
códigos e convenções cartográficas (cidades, vilas, freguesias,
capelas, aldeias de índios, missões religiosas, currais de gado, pontos
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de extração de sal marinho e aspectos da fauna e da flora)483. Marcgraf
traçou o caminho do Conde - provavelmente a estrada utilizada por
Maurício de Nassau em suas expedições pelos domínios da
Companhia da Índias Ocidentais - e o caminho do Camarão,
designativo topográfico sugestivo que referencia o índio potiguar
Felipe Camarão, aliado dos holandeses na guerra contra os
portugueses484.
Em Praefecturae de Parahiba, et Rio Grande, o cartógrafo
alemão “riscou” uma via que partia da cidade da Paraíba (atual João
Pessoa-PB) em direção aos sertões que seguia, na maior parte do
trajeto, o curso do rio Mamanguape. Nas cartas geográficas que
representam os territórios de Sergipe e de Alagoas aparece um

483 BUENO, Beatriz P. Siqueira.
Mapa, texto e contexto num império
em
movimento.
Exercício
de
interpretação
epistemológica
da
“Brasiliae Geographica Tabula Nova”
de Georg Marcgraf (1643-1647).
OLIVEIRA, Francisco Roque de;
VARGAS, Héctor Mendonza (coord.).
Mapas de medade do mundo. A
cartografia e a construção territorial
dos espaços americanos: séculos XVI
a XIX. Lisboa: Centro de Estudos
Geográficos, Universidade de Lisboa,
2010. p. 63.
484 MENEZES, Catarina Agudo. A
escrita no chão...Opus cit., p. 137.
485 BOOGAART, Ernst van den;
BRIENEN, Rebecca. Informações do
Ceará de Georg Marcgraf (junhoagosto de 1639). Petrópolis: Editora
Índex, 2002. p. 22.

caminho que ladeava o rio São Francisco rumo ao interior, talvez
reconhecido, em 1641, na viagem cientifica de Marcgraf dedicada à
Geografia e à descrição do São Francisco e das terras ocidentais485.
Já no mapa de autoria do cartógrafo Johannes Vingboons foram
indicadas as rotas que cruzando o forte “Mauritius” (hoje Penedo-AL)
comunicavam-no com diferentes regiões (figura 8).

Figura
8
–
Johannes
Vingboons. Kaart van het fort’t
week graaf Mauritis Van
Nassauw heeft doen leggen
aan de rivier St. Francisco den
29 maart 16. Plattegrand van
fort Mauritis bij Rio Santo
Francisco, Brazilië. Acervo do
Nationaal
Archief,
Haia
(Domínio
público).
Em
vermelho, linhas pontilhadas,
os caminhos que uniam o rio
São Francisco a diversos
sertões.
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489 LEITE, Serafim, S. I. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Tomo
V. Rio de Janeiro: Instituto Nacional
do Livro, 1945. p. 271.
490 REGIMENTO que levou o
sargento-mor Pedro Gomes...Opus
cit., p. 50.
491 ARAUJO, Renata Malcher de. As
cidades da Amazónia no século XVIII.
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Uma outra rota – Cachoeira à Serra do Orobó - foi criada por
volta de 1657 como instrumento militar de combate ao índio contrário
às políticas de colonização. A partir do caminho, ambicionava-se
oferecer uma infraestrutura capaz de destruir a resistência indígena e
aprofundar o conhecimento dos sertões486. O regimento passado ao
sargento-mor Pedro Gomes indicava as obrigações e os processos
necessários à feitura da estrada real. O quarto parágrafo recomendava
a companhia de pessoas práticas e “índios de maior experiência” que
poderiam ser de préstimo aos efeitos da abertura487. Aqueles
envolvidos nos trabalhos reconheciam o valor prático de se utilizar as
heranças indígenas marcadas no território. De fato, para dar princípio
à construção, primeiro foi preciso examinar “com particular atenção
todas as noticias que se pode alcançar do caminho do Gentio e se
poderá fazer outro mais breve, e em que se acharem as
conveniências, que são necessárias...”488. Talvez, alguns desses
“caminhos do Gentio” tenham sido percorridos, em 1655, pelo jesuíta
Rafael Cardoso, em “entrada” missioneira que visava o descimento
dos índios Amoipiras às aldeias do litoral489.
Traçou-se a estrada a Orobó com percurso adaptado à
topografia local, elegendo as fontes de água e as áreas de bom pasto
para o gado como sinalizadores do percurso terrestre490. Dessa
maneira, a visão pragmática do processo de desenvolvimento da rota
se transformou em metodologia, isto é, a experiência mostrava-se
como o princípio fundamental491. Pedro Gomes ainda ficou incumbido
de fincar balizas de madeira no chão em distancias regulares umas
das outras para orientar os soldados. Nos marcos dever-se-iam
edificar casas-fortes para a reunião da infantaria e proteção contra os
assaltos dos povos nativos. O regimento encomendava ao capitãoengenheiro do Estado do Brasil, Pedro Garcim, o projeto das casasfortes, assim como a solução dos problemas estruturais que por
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ventura surgissem ao longo das atividades492. Desconhece-se o mapa
da rota Cachoeira-Serra do Orobó feito pelo engenheiro militar.
Contudo, o empenho da Coroa portuguesa em designar um oficial
habilitado, expressa a vontade de potencializar os sertões aos seus
objetivos geopolíticos. Ou, conforme refletiu Beatriz Bueno, a
transformação desses sertões em territórios, por meio de práticas
racionais da engenharia militar, traduz a imposição da ordem europeia
sobre os espaços dos nativos

493

.

A implantação de missões religiosas no interior da Bahia e no rio
São Francisco presume o movimentar de missionários em caminhos
que vinculavam os sertões a diferentes regiões da colônia. Em 1666,
os padres jesuítas, Jacob Cocleo, João de Barros, João Mateus
Falleto e Antonio Forti, puseram-se a palmilhar as zonas interiorizadas
da capitania da Bahia, onde fundaram as aldeias de Maçacará,
Jeremoabo, Itapicurú, Natuba, Saco dos Morcegos e Canabrava. Na
envolvente do rio Salitre, em cujas margens habitavam os índios
Moriqueses, os missionários criaram a aldeia de São Francisco Xavier
de Jacobina494. O capuchinho bretão, Martinho de Nantes, necessitou
“romper moitas espessas e florestas de canas selvagens, ocas por
dentro, mas grossas como um braço” para chegar à missão de
Uracapá do rio São Francisco495. Depois de edificada a capela da
aldeia, era bastante comum os portugueses percorrerem 30 ou mais
léguas a fim de celebrarem a Páscoa e o Natal com os neófitos. Aliás,
Nantes se deslocava com certa frequência à Cidade da Bahia no
intuito de suprir as missas com os objetos litúrgicos496.
Na segunda metade do século XVII, os sertões do Norte
apresentavam uma rala ocupação adventícia, em contraste ao
amplamente disseminado povoamento indígena497. Enquanto que no
Estado do Brasil os currais de gado vacum pontilhavam esparsamente
o território, no Estado do Maranhão a ocupação era insular,
concentrada na cidade de São Luís e nos arredores de Tapuitapera.

492 SANTOS, Márcio Roberto Alves
dos. Fronteiras do sertão baiano:
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493 BUENO, Beatriz P. Siqueira.
Desenho e desígnio: O Brasil dos
engenheiros militares (1500-1822).
São Paulo:Edusp: Fapesp, 2011. p.
298.
494 LEITE, Serafim, S. I. História da
Companhia de Jesus...Opus cit.,p.
280-292.
495 NANTES, Martinho de, padre, O.
F. M. Cap. Relação de uma missão no
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A propósito, os contatos entre as capitais dos dois Estados se

499 CARTA para o governador e
capitão general do Estado do Brasil,
D. João de Alencastro, sobre o
caminho, e commercio do Maranhão,
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Documentos Históricos, vol. 38, p.
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dominantes, bem como pela existência de arrecifes e baixios

500 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei, D. Pedro II, sobre
o caminho que se descobriu e se
abriu do Maranhão para a Bahia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 9, D. 906.
501 CONSULTA do Conselho
Ultramairno ao rei, D. Pedro II, sobre
o requerimento do padre Miguel de
Carvalho, como tutor do capitão-mor
dos índios Porcaz, so sertão de
Rodelas, Francisco Dias Mataroa,
pedindo duas praças de soldados, um
pare ele e um para seu filho, Manoel
Dias de Carvalho. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1764.

agravavam pelo regime dos ventos, das correntes marítimas
perigosos entre o Maranhão e o Ceará498. Na área dos Lençóis viviam
os índios Tremembés, exímios guerreiros que emboscavam as naus
em circulação pela costa. Esses entraves, coligidos aos anseios
econômicos da Coroa pós invasão holandesa, estimularam o
desenvolvimento de caminhos reais unindo as regiões do Brasil às do
Maranhão. Dentre essas rotas, se destacou aquela desenvolvida no
final do Seiscentos para estreitar as relações entre as duas capitais.
Esse caminho também aproximou os sertões entre si, lugares vistos
como “marginais” aos interesses lusos, mas que haviam costurado
internamente conexões múltiplas que aceleraram os ritmos da
urbanização.
Com efeito, em 1695 o governador do Maranhão, Antônio de
Albuquerque Coelho de Carvalho, dava conta ao governador geral do
Brasil, D. João de Alencastro, sobre os empenhos de seu antecessor,
Gomes Freire de Andrada, de construir um caminho que ligasse por
terra os dois Estados. Por volta de 1687, Andrada havia enviado uma
escolta que chegou “até os ultimos curraes de moradores desta praça
(Bahia)”499. Na realidade, esses currais estavam erguidos no Piauí,
pois segundo uma carta de Coelho de Carvalho, datada de 9 de maio
de 1696, há a menção da escolta ter encontrado “huãs povoaçoins de
criadores de gado da jurisdição da Bahia, sita nas cabeceyras do Ryo
Paraoasú, que desagua entre o Seará e Maranhão, dos quais não
passou por se lhes ficar distante a B.ª”500. O insucesso, porém, não
atrofiou o projeto. Coelho de Carvalho reenviou outra comitiva formada
por um sargento-mor, quatro soldados e vinte índios práticos a fim de
concretizar os intentos de desenvolver o restante da dita estrada até a
Cidade da Bahia. O índio Francisco Dias Mataroa, capitão-mor dos
Porcazes, foi um desses práticos, cujos conhecimentos do território
facilitou a execução desta desejada comunicação terrestre501.

As marcas do movimento

143

Finalmente, depois da chegada dos enviados na capital da colônia,
Alencastro lhes passou ordens para explorar o caminho e procurar os
meios de tornar mais breve as transações comerciais, a condução do
gado criado no Piauí e o controle efetivo do território

502

.

O controle dos sertões viria também por meio de representação
cartográfica e textual do caminho. Em 20 de julho de 1696, o vice-rei
encomendou ao jesuíta, Jacob Cocleo, a produção de um mapa do
caminho e um livro “p.lo qual não só fica mais fácil p.ª se continuar ao
diante, mas p.ª conheser a calid.e, e préstimo das terras, e como
podem ser de utilidade p.ª a faz.ª de S. Mg.e, e dos m.es de hum, e
outro Estado”503 . Imagem e texto serviram ainda como instrumento de
demarcação das sesmarias, tema, aliás, muito discutido naquele final
do século XVII. Como se sabe, D. Pedro II estava resoluto em
reorganizar as sesmarias dos sertões através da concessão de terras
devolutas àqueles que se dispusessem em cultiva-las.
No curso do caminho São Luís-Cidade da Bahia uma rica rede
de povoações se estruturava progressivamente, permitindo vínculos
socioeconômicos entre os sertões do Norte com os principais centros
urbanos da época e com os arraiais de mineração da futura capitania
de Minas Gerais. Em 1697, a Coroa instituiu a freguesia de Nossa
Senhora da Vitória, a “povoação do Peauhy cituada a 3 graos p.ª a p.te
do sul no meyo do certão”, distando de São Luís “p.lo caminho sabido
80 legoas”504. Nessa cronologia, a estrada ladeava a ribeira do Piauí
unindo as sedes de fazendas de gado de Domingos Afonso Mafrense.
Entre as fazendas Almas Santas e Tabuleiro Alto “se aparta o caminho
velho q´vay p.ª o Rio de S. Fran.co do Riacho do Peauhy e caminha
por outro chamado Inhinhinga, o qual corre de sul ao norte”505. Na
fazenda O Sobrado, também de Mafrense, e situada nas margens do
São Francisco, o caminho encontrava a via que corria em paralelo ao
curso fluvial com destino às minas Gerais. Depois de atravessado o
São Francisco, a rota se juntava a uma “estrada coimbrãa506 pela
Jacobina”, numa distância de aproximadamente 130 léguas distante
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da capital do Estado do Brasil, “pela qual vinham a maior parte dos

508 ROTEIRO para seguir a melhor
estrada do Maranhão para a Côrte do
Rio de Janeiro; ROTEIRO
para
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Cidade da Bahia. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro.
Tomo III. Rio de Janeiro: Typ. de D. L.
dos Santos, 1841. p. 512-514.

Ipitanga e Pirajá e cortar a Cidade da Bahia.

gados que se criavam naqueles sertões para o sustento da cidade de
seus arrabaldes”507. Nos sertões de Jacobina, a estrada amarrava a
missão do Sahy e o pouso das Queimadas. A poucas léguas desta
parada, cruzavam-se os rios Itapicurú e Ipojuca. Logo, entrava-se na
agitada feira de Capuame para, finalmente, percorrer as freguesias de

No outro sentido do caminho, ou seja, da paróquia de Nossa
Senhora da Vitória à São Luís, muitas fazendas de gado estavam
conectadas até encontrar o rio Parnaíba. Dele, rumava-se ao norte,
cruzando na passagem de Santo Antônio. Já em terras da capitania
do Maranhão, avistava-se a missão jesuítica de Trezedelas,
implantada no rio Itapicuru. A partir daí o traçado acompanhava a
orientação do rio, unindo a aldeia de São Miguel à capela de Nossa
Senhora do Rosário, para então chegar à ilha que abrigava a capital
do Estado do Maranhão, São Luís.
No século XVIII, esse caminho recebeu outras designações
toponímicas, na maioria das vezes remetendo-o à economia da
criação de gado: caminho real do gado, estrada geral das boyadas
do Piaguy Rio São Francisco, estrada real das boiadas que se
commonica com o Sertão, estrada real das boiadas para varias
partes do Brazil e caminho do sertão do Piauí (figura 9). Na
dimensão intraurbana, essa “marca territorial” interferiu no traçado
viário das capitais do Estado do Brasil e do Maranhão. Mais, pode-se
considerar, em termos simbólicos, que ela representou a ação direta
do movimento nos longínquos sertões na construção da paisagem
urbana dos dois importantes centros de poder da administração
colonial. Na ilha de São Luís o caminho velho das boiadas se
conectavas ao caminho grande (figura 10). Em Salvador, ainda hoje
é possível percorrer os meandros da Estrada da Liberdade,
nomenclatura corrente da antiga Estrada das Boiadas (figuras 11).
O itinerário completo do caminho aparece no “Roteiro para seguir a
melhor estrada do Maranhão para a Côrte do Rio de Janeiro” e no
“Roteiro para seguir a estrada do Maranhão para a cidade da Bahia”,
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ambos redigidos por José Pedro Cesar de Menezes e transcritos na
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro508.

9

10

Figura 9 – Estrada das Boiadas que se commonica com o Sertão. Imagem retirada de mapa que representa a rede
urbana do Recôncavo baiano. O original pertence ao Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar de
Portugal (GEAEM). Identificador: 4559-1A-10A-53.
Figura 10 – Caminho velho das boiadas. Figura retirada do mapa feito por LAGO, Antonio Bernardino Pereira do.
Mappa da Ilha de S. Luiz do Maranhão, em 1820. Disponível em http://www.bn.br. Acesso em 13 maio 2013.

11

Figura 11 – Estrada das
boiadas. Atual Estrada
da
Liberdade
em
Salvador – BA. Mapa
retirado da Carta do
Accampamento
de
Pirajá, Itapoan, 1839.
Disponível
em
http://www.bn.br. Acesso
em 7 jul. 2014.
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509 INFORMAÇÃO sobre as minas
do Brasil. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Vol. LVII.
Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do
Ministério da Educação, 1939. p. 173.

estrada marginal ao rio São Francisco. Essa rota foi bastante utilizada

510 INFORMAÇÃO sobre as minas
do Brasil…Opus cit., p. 174.

tangedores. O tráfego intensificou-se depois de os paulistas terem

511 GOULART, José Alípio. A
formação
da
zona
pecuária
nordestina...Opus cit., p. 25.

achado as primeiras minas de ouro nas Gerais. Suas ramificações

512 O viajante estrangeiro e príncipe,
Maximiliano de Wide-Neuwide, citou
esse caminho em seu diário de
viagem escrito por volta de 1817.
Durante o seu trajeto de Minas Gerais
à Cidade da Bahia, ele preferiu pelo
caminho das boiadas criadas na
zona do arraial da Conquista, “que é
relativamente boa na estação seca,
até a fazenda Tamburil, foi feita à
própria custa pelo coronel João
Gonçalves da Costa, que até agora
não recebeu qualquer indenização do
governo por esse e vários outros
empreendimentos igualmente úteis, a
que consagrou parte de sua fortuna.
Ver WIED, Maximiliano, Prinz von.
Viagem ao Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989. p.
439.

assim das da costa do mar, como dos recomcavos, e sertoes dos seus

Na fazenda O Sobrado, o caminho real do gado cruzava a
no final do século XVII, sobretudo pelas boiadas, vaqueiros e

conectavam “todas as povoaçõeins da Bahia, Pern.co, e Maranham
distritos”509. Não eram poucos os caminhos, mas sua quantidade era
diretamente proporcional ao número de currais de gado estabelecidos
nos sertões, em especial no vale sanfranciscano:
porque de todas as partes e povoações das d.

as

Capitanias há

hoje caminhos, comonicação, e trato p.ª os currais do rio de São
Fran.

co

com mayor, ou menor distancia, mais ou menos

frequencia conforme a parte donde o buscão; sendo porem
tantos, e tão varios os caminhos, como a vastidão dos lugares
os

510

que se comonicão com os d. curraes...

Alguns desses “vários caminhos” foram identificados por
Mafrense, em 1702, durante sua viagem realizada no interior da Bahia.
O sertanista e fazendeiro descreveu rotas vinculando a paróquia do
Piauí ao Ceará, Rio Grande, Paraíba e Pernambuco, “porque todas
aquelas paragens havia muitos currais de gado e farinha...”511. Ele cita
o caminho do rio “Perogoassu” que comunicava a capital do Estado
do Brasil às minas de ouro do rio das Velhas. Inclusive o Pe. André
João Antonil, em seu Cultura e opulência do Brasil escrito em 1711,
assinalou esse trajeto, marcando, em linhas gerais, os pousos e os
pontos referenciais que o amarravam e as distâncias entre eles. Em
síntese, o viandante que partisse da Cidade da Bahia pousava na vila
de Cachoeira; vinte léguas acima, chegava no arraial de João Amaro
e daí rumava à fazenda Tranqueira. Nesse lugar, o caminho bifurcavase: à direita, adentrava-se nos currais do Figueira e logo no rio das
Velhas; à esquerda, encontrava o caminho novo512 feito por João
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Gonçalves do Prado, e, léguas depois, chegava-se nas minas Novas
do Fanado513.
De acordo com o historiador Ângelo Alves Carrara, em 1701, a
Coroa proibiu a circulação de mercadorias por essa via em razão das
rígidas medidas protetivas de circulação criadas no distrito Diamantino
e nas ouvidorias da capitania de Minas Gerais514. Essa medida,
acentuou o fluxo de pessoas vindas do Rio de Janeiro pelo caminho
real do ouro, artéria viária considerada pela Coroa como o eixo legal
de transporte de ouro das Gerais ao porto fluminense515. Além disso,
o circuito da Demarcação Diamantina era fiscalizado por cinco
registros – Caeté-Mirim, Pé do Morro, Rabelo, Inhacica e Galheiro516.
A comarca de Paracatu estava cercada por outros cinco – Olhos
d´Água. Nazaré, São Luís, Santo Antônio e Santa Isabel

517

. Contudo,

à medida que a ocupação do vale do São Francisco ia se estruturando,
a validade da proibição de trânsito pelo caminho da Bahia perdia
força518.
Em 1721, foi a vez do mestre de campo de engenheiros, Miguel
Pereira da Costa, transitar pelo caminho do Paraguaçu, a fim de
perscrutar o andamento da extração de ouro no ribeirão do
Matogrosso, situado na Chapada Diamantina. Ao contrário de
Mafrense e Antonil, que representaram laconicamente o itinerário,
Pereira da Costa redigiu um detalhado relatório ao vice-rei Vasco
Fernandes Cezar de Menezes, no qual dava conta das características
formais, sociais e simbólicas dos principais pontos de parada e das
condições da rota ao longo da derrota. Por exemplo, a povoação de
João Amaro...
...foi povoada no tempo dos primeiros possuidores, como mostra
o conservar ainda vinte e tantas casas de telhas com uma
ermida de Santo Antonio...Esta vila foi de João Amaro, Paulista,

513 ANTONIL, André João. Cultura e
opulência do Brasil. 3 ed. Belo
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp,
1982. p. 88-89.
514 CARRARA, Ângelo Alves. Minas
e currais: produção rural e mercado
interno em Minas Gerais, 1674-1807.
Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2007. p. 125.
515 MARINS, Paulo César Garcez.
Caminhos de gentes, estradas de
fortunas: artérias da história entre
Minas, Guanabara, África e Europa.
In CARVALHO, Maria Cristina Wolff
de (coord.). Caminhos do Rio a Juiz
de Fora. São Paulo: M. Carrilho
Arquitetos, 2010. p. 37.
516 CARRARA, Ângelo Alves. Minas
e currais...Opus cit., p. 137.
517 CARRARA, Ângelo Alves. Minas
e currais...Opus cit., p. 139.
518 CARRARA, Ângelo Alves. Minas
e currais...Opus cit., p. 131.
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519 RELATORIO apresentado ao
vice-rei Vasco Fernandes Cezar pelo
mestre de campo de engenheiros,
Miguel Pereira da Costa, quando
voltou da comissão em que fora ao
distrito das minas do Rio das Contas.
Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo V. Rio de
Janeiro: Typ. Universal de Laemmert,
1843. p. 40.

seu primeiro erctor e possuidor; d´este passou por venda ao

520 OFICIO do Vice-rei Conde dos
Arcos para Thomé Joaquim da Costa
Corte
Real,
transmitindo
as
informações
que
recebera
da
comissão enviada à Serra dos Montes
Altos para proceder a exploração do
salitre e estudar o caminho mais fácil
e econômico para o transporte.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia,Cx. 19, D. 3587

Por coincidência, esse caminho foi re-usado, em 1732, pelo

521 REQUERIMENTO de João
Moreira da Costa e Silva ao rei (D.
José I), pendido para ser provido com
a propriedade da passagem das
boiadas do São Francisco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 88, D.
7150.

Coronel Manoel de Araújo e Aragão, por antomazia, o Bangala;
e hoje é de seu neto do mesmo nome, e todas as terras da
travessia, Maracás, e da outra parte do rio como também das
que seguem n´esta derrota até os districtos do Rio das
Contas

519

.

sertanista baiano, Joaquim Quaresma Delgado, em sua derrota da vila
do Rio de Contas ao porto de São Pedro da Muritiba; e, em 1758, pela
comissão criada por D. Marcos de Noronha e Brito (Conde dos Arcos),
que ficou incumbida de explorar as minas de salitre da serra dos
Montes Altos e o método mais econômico de seu transporte520. O
engenheiro militar Manoel Cardozo de Saldanha produziu a “Planta
corográfica da estrada dos Montes Altos ao porto de São Félix” (figura
12), que registra ricamente os marcos referenciais estruturantes da
rede de povoações estabelecida no curso do caminho.
Ritmos de transformação dos sertões transparecem quando
Antonil atribui o adjetivo “novo” ao caminho aberto por Prado, quer
dizer, existia uma convivência entre diferentes temporalidades no
espaço que ajudaram a distinguir as áreas de circulação antigas das
mais recentes. O caminho real do gado convertia-se em Travessia
Nova na altura da vila da Jacobina. Essa rota já existia em 1723,
sendo considerada a “mais acomodada” à condução das boiadas
tangidas do Piauí521. A nova estrada juntava-se ao rio São Francisco
na missão do Juazeiro. Do outro lado do rio, já em território da
capitania de Pernambuco, existia a Passagem do Juazeiro (hoje
Petrolina – PE), onde eram cobrados os tributos da travessia do gado
e dos viandantes. Nessa passagem, a Travessia Nova atrelava-se
diretamente às fazendas do Piauí que, após transposta a Serra dos
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Dois Irmãos, se conectavam à vila da Mocha ladeando a ribeira do
Canindé. Ainda na Passagem do Juazeiro, outra “Travessia Nova”,
orientada mais a Nordeste, unindo assentamentos humanos da
capitania de Pernambuco para, logo, depois de uma inflexão à
esquerda, amarrar-se ao caminho do rio Canindé (figura 13).
A data de fundação da Passagem do Juazeiro é desconhecida.
Contudo, a partir dali o avanço da comunicação terrestre se
direcionava ao Piauí e ao rio Jaguaribe, seguindo o riacho da Brígida.
Conforme relatou o desembargador Cristóvão Soares Reimão, a
colonização do Jaguaribe ocorreu em princípios do século XVIII devido
aos esforços dos “povoadores q´ vieram do Rio Sam Francisco”522. É
bem provável que essa gente, depois de atravessada a Chapada do
Araripe, tenha percorrido a ribeira do Salgado. Dali em diante,
palmilhava-se pela Estrada Geral do Jaguaribe até encontrar um
caminho desenvolvido nas proximidades da foz, com rumo quase que
paralelo à linha da praia523.
Outros caminhos rasgavam o Ceará Grande no Setecentos. O
historiador Carlos Studart Filho, em artigo referencial publicado na
Revista do Instituto do Ceará, documentou o itinerário das principais
vias coloniais dessa capitania. Esses caminhos foram bem estudados
e cartografados pelo arquiteto Clóvis Ramiro Jucá Neto em sua tese
de doutorado recentemente publicada524. Cabe, nesse trabalho,
indicar quais foram essas estradas a fim de descortinar seu papel na
urdidura da urbanização dos sertões do Norte e na construção de suas
paisagens. Com efeito, em meados do século XVII, havia o caminho
da Taquara interligando a fortaleza de Nossa Senhora da Assunção à
missão jesuítica de Porangaba525. Na mesma altura, a vereda indígena
que ligava Camucim à Serra da Ibiapaba foi transformada em estrada
de maior largura526.

522 CARTA do desembargador
Cristóvão Soares Reimão ao rei (D.
João V), sobre a ribeira do Jaguaribe
pertencer à capitania e distrito do
Ceará Grande, a necessidade de se
fazer correição trienal e de juízes e
oficiais públicos. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba,Cx. 4, D. 315.
523 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 27-30.
524 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012. p.
236-250.
525 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 26.
526 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 27.
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Figura 12 – SALDANHA, Manoel Cardozo de. PLANTA Chrorografica da Estrada que principiando na Serra dos Montes Altos, que estão em 16 graos, e 25 minutos de latitude para o Sul, e em 339 graos e 46 minutos de longitude, vem finalizar no Porto de S.
Felis defronte da Villa da Cachoeira no Rio Paraguasu com 136 legoas de comprimento, e navegandose pelo Rio abaixo 7 legoas, vem fazer barra no mar defronte de ilha de Itaparica na enseyada, em que o mar se recolhe a fazer o porto da Cidade da Bahia,
navegando-se pela mesma enseyada outras 7 legoas a dar fundo no porto da mesma Cidade...Arquivo Histórico Ultramarino_Seção Cartográfica_Bahia, D. 0978.
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527 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 23.
528 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 31.

Figura13 – Travessias novas. O itinerário da Travessia Velha confunde-se com o
do caminho real do gado desenvolvido em finais do século XVII. Imagem retirada
de SCHWARZMANN, Joseph. Geographishe Karte der Provinz von São José do
Piauhy. Disponível em http://www.bn.br. Acesso em 30 out. de 2011.

A estrada nova das boiadas cruzava a estrada geral do
Jaguaribe, e vinha da povoação de Pau dos Ferros, pelo Pereiro;
seguia o “riacho do Sangue em busca do Noroeste; passava pelos
campos do Uriá até atingir a ribeira do Quixeramombim”527. A Oeste
adentrava no Piauí; a Leste percorria os territórios das capitanias do
Rio Grande, Paraíba e Pernambuco. Se existia a “nova” é porque
havia a “velha” estrada das boiadas, também chamada de caminho
dos Inhamuns, ou “aquele que passa para o Piauí”528. O percurso
dessa via era bastante preciso, amarrando as povoações de Icó,
Telha, São Mateus, Saboeiro, Arneirós e Tauá. De Tauá atingia os
sertões de Crateús até encontrar a vila da Mocha. Já na fértil região
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529 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 37.
530 STUDART FILHO, Carlos. Vias
de commnicação do Ceará...Opus
cit., p. 38.
531 NEVES, Erivaldo Fagundes;
MIGUEL, Antonieta (et al.). Caminhos
do sertão: ocupação territorial,
sistema
viário
e
intercâmbios
coloniais dos sertões da Bahia.
Salvador: Editora Arcadia, 2007.
532 O autor anônimo do “Roteiro do
Maranhão a Goyaz pela capitania do
Piauhi” criticou o mapa de Galuzzi
porque
alguns
dos
pontos
cartografados
foram
tomados,
segundo sua interpretação, “por
huma mera estimativa, e que deixou
na ditta carta de haver muitas
posições erradas, e omissões tão
substanciaes”. Apesar disso, esta
pesquisa considera o desenho do
engenheiro militar uma importante
mediação empírica e epistemológica
de aferição dos processos de
urbanização e construção das
paisagens dos sertões do Norte. Ver
ROTEIRO do Maranhão a Goyaz pela
capitania do Piauhi. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Tomo LXII. Vol. 99. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1900. p.
61.
533 GAMA, João da Maia. Diãrio da
viagem de regresso para o Reino, de
João da Maia da Gama, e de
inspeção das barras dos rios do
Maranhão e das capitanias do Norte,
em 1728. In MARTINS, F. A. de
Oliveira. Um herói esquecido (João da
Maia da Gama). Vol. 02. Lisboa:
Divisão de Publicações e Biblioteca
Agência Geral das Colónias, 1944. p.
56.

dos Cariris Novos “serpenteavam” os caminhos Crato-Piancó529 e
Crato-Oeiras do Piauí530.
Certas rotas do Ceará existiam pari passu às narradas por
Joaquim Quaresma Delgado em suas viagens pelos sertões da Bahia,
compilados no belo trabalho de Antonieta Miguel e Erivaldo Fagundes
Neves531. Grafados por volta da terceira década do Setecentos, os
itinerários de Delgado descrevem o elo entre a vila de Jacobina com
as minas do Rio de Contas, indicando o percurso mais acessível ao
viajante que decidisse ultrapassar a chapada da Diamantina. Eles
diziam, ainda, sobre os vínculos espaciais existentes entre Rio de
Contas e as minas novas do Arassuaí e relatam sobre o percurso
terrestre do rio São Francisco até a barra do rio Paramirim, passando
pelas fazendas da família Guedes de Brito.
Já no Piauí, as ligações terrestres que convergiam ao seu
território (ou o contrário) – algumas delas desenhadas na carta
geográfica de Henrique Antônio Galuzzi532 - denotam que as relações
ali praticadas não se restringiam à sua predisposição de território
criador e abastecedor de gado. Ao contrário, os caminhos que o
vinculavam essa zona com o restante da colônia mobilizavam
transações de diferentes naturezas, inclusive extrapolando o universo
dos “currais”. Em 1728, o governador do Maranhão, João da Maia da
Gama, testemunhou que no rio Igarassú, um dos afluentes do
Parnaíba, havia “huãs sallinas para dentro tres, ou quatro legoas e
ahonde vem buscar sal os moradores do Parnahiba...e vem outros do
Ceará buscallo e conduzillo em cavallos...assim destas sallinas como
de outras que ficão mais adiante”533. A vila de Parnaguá se situava
numa estrada “que vay para as terras novas descobertas em a
Comarca de Villa Boa de Goyaz, e promete o lugar de sua existência,
que a elle se venhão buscar gados, e mais víveres necessários para
a subsistencia das pessoas que estiverem em as ditas terras
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novas”534. É bem provável que Manuel de Pinho e Silva, contratador
dos dízimos em Minas Gerais e Goiás, tenha se valido desse caminho
para executar suas atividades fiscais535, assim como os comerciantes
que “traficão em negocio para...as minnas da Natividade, e terras de
Goyas”536.
No que diz respeito aos caminhos da comarca da Pernambuco,
o estudo de José Antonio Gonsalves de Mello – Três roteiros de
penetração do território pernambucano (1738 e 1802) – é leitura
obrigatória537. O objetivo desse trabalho consistiu em preencher a
lacuna espacial dos sertões da ouvidoria de Pernambuco apontada
por Capistrano de Abreu em Caminhos antigos e povoamento do
Brasil. Com efeito, Gonsalves de Mello transcreveu três roteiros
coloniais que partiam da cidade de Olinda ou da vila do Recife com
destino às Minas Gerais e ao rio São Francisco. Dois deles realizados
em 1738, e o outro, em 1802, a mando do governador interino, o bispo
D. José da Cunha de Azeredo Coutinho. Na realidade, ao evidenciar
essas vias, o autor põe luz em regiões obscurecidas pela hipotética
“vocação” dos agentes de Pernambuco de proteger a costa atlântica
em detrimento dos seus vastos sertões.
Os caminhos de 1738 partiam do Recife, mas tomavam
diferentes rumos. Um deles seguia o rio Capibaribe, adentrava nos
Cariris Velhos da comarca da Paraíba, e, dali, percorria o rio Pajeú,
pontilhando fazendas da Casa da Torre arrendadas a foros variáveis,
até encontrar o “Velho Chico”. O outro se dirigia ao rio Ipojuca,
cruzando as terras dos padres do Oratório de São Felipe Neri, a
missão de Ararobá e avistava capelas, fazendas e currais. Dali, topava
o São Francisco vindo da ribeira do Moxotó que demarcava a fronteira
das comarcas de Pernambuco e Alagoas.
A rota de 1802 foi desenvolvida pelo capitão Custódio Moreira
dos Santos com o auxilio dos coronéis de milícias, capitães mores das
freguesias, juízes ordinários e diretores dos lugares e vilas de índios.
As ordens do governador a Moreira dos Santos exigiam a pronta

534 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
do território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias;
remetendo uma lista das pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Piauí,Cx. 6, D. 395.
535 REQUERIMENTO de Manuel de
Pinho e Silva à rainha, D. Maria I,
solicitando o ofício de escrivão dos
Defuntos e Ausentes, e dos órfãos e
Correição da cidade de Oeiras, pelos
muitos serviços prestados à fazenda
Real e avultados direitos que tem
pago à Coroa provenientes de vários
negócios em Minas Gerais, Goiás e
terras do gentio. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 14, D. 794.
536 idem.
537 MELLO, José Antonio Gonsalves
de. Três roteiros de penetração do
território pernambucano (1738 e
1802). Monografia nº 3. Recife:
Imprensa Universitária, 1966.
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538 MELLO, José Antonio Gonsalves
de.
Três
roteiros
de
penetração...Opus cit., p. p. 19.

execução do plano da “fatura da mesma estrada e currais de que vai

539 MELLO, José Antonio Gonsalves
de.
Três
roteiros
de
penetração...Opus cit., p. 23-37.

da repartição do Sul, desde a villa do Recife até o julgado do Cabrobó,

540 MELLO, José Antonio Gonsalves
de.
Três
roteiros
de
penetração...Opus cit., p. 39.

por nós encarregado”538. O “Mapa da estrada real que vai dos sertões
no rio de São Francisco”539 é o resultado material das investidas do
capitão, e nele transparece uma complexa rede de assentamentos
humanos representados por nomenclaturas que traduzem o grau de
urbanização do caminho: povoação com capela filial, povoação com
igreja matriz, engenho, fazenda de gado e logrador da dita fazenda.
Além disso, especificou-se a dimensão da estrada que variava ao
longo do traçado, porém sem ultrapassar os 40 palmos de largura. O
mais interessante se refere à caracterização da “natureza” do território
percorrido. Em nenhum momento o caminhante passou por caatingas.
Ao invés, o viajante narra terrenos de mata virgem e campos agrestes
e mimosos. Talvez o caminho tenha sido feito logo após os tempos
chuvosos, que deixam os secos arbustos, próprios da Caatinga,
verdejantes e assemelhados aos das regiões agrestes. Para tanto, a
rota projetava-se em campos mimosos, isto é, da melhor pastagem
para o gado criado extensivamente nos sertões540. Isso evidencia que
o projeto da estrada se amparou no pragmatismo dos envolvidos e nas
experiências apreendidas in loco, guiando-a por territórios úteis à
construção de currais necessários ao abastecimento das povoações
do litoral de Pernambuco.
Além dos roteiros textuais que descrevem o movimento pelos
caminhos, a cartografia antiga - com especial relevo para aquela
produzida nas duas primeiras décadas do século XIX - se presta em
identificar as rotas que cruzavam os “certoens” do Norte. Na “Carta
Geographica de Projeção Espherica da Nova Lusitania ou America
Portuguesa e Estado do Brasil” (comumente chamada de Nova
Lusitânia) encontra-se representada uma complexa malha viária que
conectava a América portuguesa de Norte a Sul, de Leste a Oeste
(figura 14). Notam-se algumas vias nos sertões da Bahia e,
sobretudo, as principais ligações terrestres do Piauí, valendo-se do
mapa de Galuzzi. Curiosamente, o território de Pernambuco e
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capitanias anexas apresenta-se, em termos viários e urbanos, como
um grande “vazio”, contradizendo o que se disse acima. Não obstante,
utilizando cerca de 86 mapas para produzir o Nova Lusitânica, o autor
herdou, muitas vezes por acúmulo, a imagem do “vazio” desenhada
nesses mapas e, a partir dela, representou os sertões de
Pernambuco

541

.

Nesse sentido, o “vazio” se deve mais ao

desconhecimento cartográfico (não textual) do que intencional.
Certos mapas, localizados durante os anos de pesquisa desta
tese, ajudam a preencher os hiatos viários do Nova Lusitânia. A carta
geográfica “levantada” pelo cartógrafo Antônio José da Silva Paulet
figura a capitania do Ceará entrecortada por vários caminhos, alguns
deles não arrolados por Carlos Studart Filho em seu artigo. Segundo
Jucá

Neto,

a

documentação

gráfica

produzida

por

Paulet

invariavelmente dava prova de uma nova etapa do desenvolvimento
material do Ceará, isto é, como território autônomo em relação ao
governo de Pernambuco542. Já o “Mappa Topographico da parte da
Província de Pernambuco”, elaborado, em 1823, por Adolpho
Frederico de Serreloh, dá a ver comunicações terrestres vinculando
partes das províncias de Alagoas e de Pernambuco (figura 15).
Para a província do Maranhão, o relato da viagem do coronel
Antonio Bernardino Pereira do Lago, realizada em 1819, põe luz num
território ainda pouco pesquisado por arquitetos interessados em
História da Urbanização brasileira. Lago percorreu a região Norte da
província em companha do primeiro-tenente, Joaquim Cândido
Guilhobel, autor do mapa intitulado “Carta Geral da Província do
Maranhão”. Ambos caminharam zonas de difícil acesso guiados pelo
prático e piloto Cipriano José de Almeida543. O cartógrafo e o coronel
reconheciam os obstáculos impostos pelo território indígena, por isso,
determinados pontos foram tomados por “aproximados, por grande
parte da Província sendo ainda ocupada por aquelles Indios, não a
conhecemos, todavia pelos limites da parte conhecida, onde chegarão
nossos trabalhos, e observação, determinamos o resto”544.

541 ARRAES, Esdras. “Pensar com
los
ojos”
sertões,
cartografar
territórios e representar paisagens.
In: VI Encontro internacional de
História Colonial, Salvador, 2016.
Caderno de resumos do VI Encontro
Internacional de História Colonial.
Salvador: UCSal, 2016. p. 02.
542 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização...Opus
cit.,p. 146.
543 LAGO, Antonio Bernardino
Pereira do. Itinerário da província do
Maranhão. São Paulo: Siciliano,
2001. p. 8.
544 LAGO, Antonio Bernardino
Pereira do.
Estatística HistoricaGeografica da Província do Maranhão
oferecida ao Soberano Congresso
das Cortes Geraes, Extraordinarias, e
Constituintes
da
Monarchia
Portugueza.
Lisboa:
Typ.
da
Academia Real das Sciencias, 1822.
p. 12.
.
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Figura 14 – Caminhos dos sertões do Norte no mapa Nova Lusitânia. Produção do autor sobre a “Carta Geographica e Espherica da Nova Lusitania ou America Portuguesa e Estado do Brasil”. Original do Gabinete de
Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar de Portugal (GEAEM).
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Mesmo assim, foram identificadas as principais estradas daquele
território: (i) caminho do correio: saia da vila de Alcântara, por
Guimarães, atravessava o rio Turiaçu e chegava no Pará; (ii) a
segunda rota reconhecida por Lago se referia a uma via sem
designação aberta pelos padres da Companhia de Jesus, cujo
percurso ligava a vila de Viana ao Turiaçu; (iii) estrada das boiadas:
partia de Guimarães para Alcântara, pelo Carvalho; (iv) outra estrada
das boiadas que ia de Viana à vila de Monção; (V) uma terceira
estrada das boiadas que conectava as vilas Itapicurú-Mirim e Brejo,
pelo rio Itapicuru545. A vila de Caxias das Aldeias Altas funcionava
como uma espécie de carrefour de quatro caminhos: o do ouro que
encontrava o Itapicurú; o do Galho unindo o Brejo à estrada das
boiadas, que margeava o Itapicurú; o do Sertão, orientado em direção
ao julgado de Pastos Bons; e o quarto “corre quase sempre ao lado

545 Esse foi o caminho utilizado por
Manuel José d´Oliveira bastos em sua
jornada de São Luís à Oeiras do
Piauí. Ver ROTEIRO das capitanias
do Pará e Maranhão, Piauhy,
Pernambuco e Bahia, pelos seus
caminhos e rios centraes: por Manuel
José d´Oliveira Bastos-1819. In:
Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo VIII. Rio
de Janeiro: Typ. de João Ignácio da
Silva, 1867. p. 527-539.
546 LAGO, Antonio Bernardino
Pereira do.
Estatística HistoricaGeografica
da
Província
do
Maranhão...Opus cit., p. 16.
547 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro às
fronteiras
das
capitanias
do
Maranhão e da de Goyaz no anno de
1815 em serviço de S. M. Fidelissima.
In: Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo X. Rio de
Janeiro: Typ. de João Ignácio da
Silva, 1870. p. 5.

do rio Itapicurú, para Oeste, e Sul até o Sertão”546. Ainda existia a
estrada que vinculava os sertões de Pastos Bons ao rio Tocantins, que
foi transitada, em 1815, pelo capitão Francisco de Paula Ribeiro,
incumbido de demarcar as fronteiras da capitania do Maranhão com a
de Goiás547.
Toda essa teia de estradas permite imaginar “outros” sertões do
Norte com paisagens devotadas à mobilidade e ao enraizamento.
Mensurar a circulação não é tarefa fácil, mas os relatos supracitados
permitem vislumbrar o cotidiano realizado ao longo dos caminhos de
vizinhança e das estradas reais, vencidos em horas, dias, semanas ou
meses. Diante desse panorama, o mapa temático 3 pretende juntar
as peças desse puzzle com o intuito retratar os movimentos nos
sertões. Nele, foram inseridos os caminhos acima descritos e outros,
que por questões de método e forma, não foram especificados neste
capítulo, como os caminhos fluviais a serem abordados no próximo
tópico.

.
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Figura 15 – Caminhos de parte das
províncias de Pernambuco de Alagoas.
Desenho sobre o “Mappa topográfico da
parte da Provincia de Pernambuco”,
produzido, em 1823, pelo cartógrafo
Adolpho Frederico de Serreloh. Mapa
disponível em http://www.bn.br. Acesso em
09 de jul. 2014.
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2.2. Caminhos fluviais

Movimentava-se nos sertões das capitanias do Norte e no
Estado do Maranhão por caminhos fluviais, matérias fluídas. Nos rios,
a circulação adquiria ritmos acelerados. Em contrapartida, se as
condições de tempo e de navegação não fossem favoráveis, a decisão
de seguir viagem por terra parecia acertada. Nesses percursos, a
ajuda dos índios e de práticos era essencial. Como assegurou a
historiadora Ângela Domingues, os nativos estavam habituados a
navegar em rotas consoantes à estação e sabiam qual a melhor
maneira de enfrentar as cachoeiras e as correntezas. Evitava-se, com
isso, os erros saldados em demoras e em perdas de embarcações e
mantimentos548.
Os caminhos fluviais dos sertões são, em sua maioria, não
perenes. Eles dependem “do ritmo das estações de seca e das
chuvas, o que torna seus cursos d´água intermitentes e sazonais”549.
Isso convertia o trânsito fluvial em algo impraticável em muitas ribeiras.
No entanto, não inviabilizava a implantação de fazendas nas
proximidades desses rios que “acordavam” de sua letargia nos
períodos chuvosos, como foi bem estudado nas pesquisas de Maria
do Carmo de Lima Bezerra, Olavo Pereira da Silva Filho, Clóvis
Ramiro Jucá Neto e Nathália M. Montenegro Diniz550. Por sua vez, os
rios perenes ou caudalosos agiam como eixos de condução de
embarcações ao longo de todo o ano, seja nos grandes
deslocamentos ou naqueles relativos às operações domésticas.
A seguir, serão mencionados, em linhas gerais, os principais
eixos fluviais dos sertões do Norte. Em virtude da fragmentação das
fontes consultadas, que não seguem uma sequência cronológica
retilínea, priorizou-se por conjecturar os percursos e conexões
respaldados na narrativa dos viajantes estrangeiros e nos relatórios
dos oficiais militares.

548 DOMINGUES, Ângela Maria
Vieira. Uma viagem em sertão
brasileiro em finais do século XVIII.
Anais do Congresso Internacional
Portugal no século XVIII: de D. João
V à Revolução Francesa. Lisboa:
Universitária Editora, 1991. p. 443.
549 AB´SABER, Aziz Nacib. Sertões
e sertanejos: uma geografia humana
sofrida. Dossiê Nordeste Seco.
Estudos Avançados, 13 (36), São
Paulo, 1999. p. 13.
550 BEZERRA, Maria do Carmo de
Lima. Notas sobre as casas de
fazendas dos Inhamuns. Brasília:
Editora do Senado Federal, 2012;
SILVA FILHO, Olavo Pereira da.
Carnaúba, pedra e barro na capitania
de São José do Piauhy. 3 volumes.
Belo Horizonte: Ed. do Autor, 2007;
JUCÁ
NETO,
Clóvis
Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012;
DINIZ, Nathália Maria Montenegro.
Um sertão entre tantos outros:
fazendas de gado das ribeiras do
Norte. Tese (doutorado em História e
fundamentos da Arquitetura e do
Urbanismo)
–
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2013.
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Tratado descritivo do Brasil em 1587.
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Nacional; Edusp, 1971. p. 64.
552 MACHADO, Raúl Sousa. Das
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F. M. Cap. Relação de uma
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O São Francisco é o ponto de partida. Segundo Gabriel Soares
de Sousa, em 1587, esse rio era navegado com “caravelões” desde a
foz até a primeira cachoeira (Paulo Afonso). “Acima desta cachoeira,
que é pedra viva, também se pode navegar em barcos, se se lá
fizerem, até o “sumidouro” que pode estar da cachoeira oitenta ou
noventa léguas, por onde também tem muitas ilhas”551. Um tal João
Caralho da Costa ultrapassou as 90 léguas, chegando acima do
sumidouro mais de 100 léguas. É interessante notar que, como os
textos de Sousa foram coetâneos à “Carreira das Índias”, é presumível
que os caravelões referidos se assemelhassem às caravelas
conduzidas pelos portugueses nas viagens ultramarinas. De acordo
com Raúl Sousa Machado, a caravela era a embarcação usada em
atividades de pesca, apropriada por seu calado reduzido (1,80m) a
entrar em todos cursos d´água, inclusive em rios extensos navegáveis
até distâncias de dezenas de milhas552. A documentação compulsada
deixa claro o seu desuso, dando lugar a outras embarcações de menor
dimensão.
Por longos séculos, os índios foram os principais usuários deste
grande rio. Em suas canoas, eles se deslocavam por todas as direções
e o utilizavam como fonte de subsistência e assentamento. Suas
margens, conforme Sebastião da Rocha Pita, eram as mais povoadas
de toda a América portuguesa, “navegáveis de embarcações
medianas mais de quarenta léguas”553. Com a instalação das aldeias
missioneiras na segunda metade do Seiscentos nas ilhas e nas bordas
do São Francisco, os capuchinhos Martinho de Nantes, Anastácio
d´Audierne e Francisco Domfront o navegavam com bastante
frequência em suas atividades evangelizadoras que alcançavam tanto
indígenas como portugueses. Nantes relatou, em sua “Segunda
Relação”, que, da vila de Penedo, havia subido “o rio num barco de
até vinte léguas adiante, onde está situada a aldeia dos aramurus”554.
Percebe-se que o aumento da circulação dos adventícios sobre
o rio São Francisco acompanhou pari passu a expansão da criação de
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gado, a extração do salitre e a catequização dos índios. Atravessar
rebanhos de um lado a outro do rio requeria embarcações fisicamente
compatíveis à carga transportada. Na Passagem do Juazeiro, o pai de
João Moreira da Costa e Silva, que tinha sido “carpinteiro da Ribeira
das Naus de V. Mag.e”, fabricou duas barcas úteis à travessia do gado
do Piauí e da gente que o tangia555. Em 1755, o governador de
Pernambuco, Luis José Correia de Sá, pensava em carregar salitre
bruto, das salinas de Pilão Arcado até a vila de Penedo, por meio de
canoas556.
O itinerário exato do São Francisco encontra-se no primoroso
documento intitulado “Direcção, e explicação para descerem,
seguram.te navegarem as embarcações pelo Rio S. Fran.co abaixo”,
talvez redigido no contexto da exploração de salitre na serra de
Montes Altos. O texto explora as melhores formas de navegação,
como realizá-la, as distâncias e o tempo a vencer e determinados
aspectos das paisagens envolventes. O autor desconhecido da
“Direção” aconselhou o embarque entre os meses de dezembro e
maio, logo após as chuvas que avolumam o curso do rio: “Nos mais
tempos está com poca agoa e ha muito perigo por cauza das muitas
cachoeiras e pedras (,) mas sempre se navega havendo cautela”557.
Saindo da povoação de Parateca até o Paulista, não havia risco na
viagem. Contudo, no “remanso” o perigo de naufrágio era recorrente,
sobretudo nas épocas de estiagem. Entretanto, “os práticos e os que
navegão com advertencia encostão a esta parte da Bahia e passão a
salvamento”558. Após seis dias navegando, encontrava-se a conhecida
fazenda O Sobrado. Um pouco acima, via-se a primeira cachoeira.
Aqui navegava-se com assaz vigilância. O próximo pouso seria a
missão de São Gonçalo; cinco léguas abaixo, chegava-se à missão
franciscana de Juazeiro, “passagem real, com estradas por toda a
parte”559. Cruzavam-se muitas ilhas. Até a ilha de Caripó, o percurso
poderia ser feito em barcas, daqui para a foz em canoas. Adiante de
Caripó, estava localizada a missão de Sorobabé, aldeia em que viviam

555 REQUERIMENTO de João
Moreira da Costa e Silva ao rei (D.
José I), pedindo para ser provido com
a propriedade da passagem das
boiadas do rio São Francisco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 88, D.
7150.
556 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Luis José
Coreia de Sá, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Diogo de
Mendonça Corte Real, sobre o atraso
de alguns navios e acerca da fábrica
de salitre no sertão do São Francisco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 79, D.
6597.
557 DIRECÇÃO e explicação para
descerem e seguramente navegarem
a embarcações pelo rio São
Francisco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3757
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os “pilotos muy destros e peritos”560. Nove léguas acima avistava-se a
fazenda Tacotiara, onde era possível navegar por uma ou duas
léguas. Logo, o rio se tornava intransitável. Recorria-se a varação pelo
caminho terrestre de 40 léguas até o Jacaré. Dessa “parada” até
Penedo demorava-se 5 dias de viagem em navegação de pouco risco.
Os naturalistas viajantes Spix e Martius descreveram o roteiro
fluvial do São Francisco tomando como “nós” referenciais as principais
povoações erigidas na margem da ribeira: “rio acima, (a navegação)
vai até Malhada (registro), Salgado e São Romão em Minas Gerais,
tocando as vilas de Pilão Arcado e da Barra; rio abaixo, só é possível
ir ao porto da Vargem Redonda”561. Já Manuel Aires de Casal trás

564 LEITÃO, Humberto; LOPES,
José
Vicente.
Dicionário
de
linguagem de marinha antiga e actual.
Lisboa: Centro de Estudos Históricos
Ultramarinos, 1963. p. 376.

informações complementares ao texto da “Direção” e às observações

O patacho era um navio de dois
mastros, com dois mastaréus e com
pano redondo no de proa e com um
só mastaréu no de ré, onde se arma
pano latino. Ver LEITÃO, Humberto;
LOPES, José Vicente. Dicionário de
linguagem...Opus cit., p. 306.

apenas em canoas no verão. Nas três léguas seguintes, passava-se a

565 IDÉIA da população da capitania
de Pernambuco, e das suas anexas,
extensão de suas costas, Rios, e
Povoações notáveis, Agricultura,
número de Engenhos, contratos, e
rendimentos reais, augmento que
estes tem tido &ª.&ª desde o ano de
1774 em que tomou posse do
Governo das mesmas capitanias o
Governado e Capitam General Jozé
Cézar de Menezes. Anais da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Vol. XL. Rio de Janeiro: Officinas
Graphicas da Bibliohteca Nacional,
1923. p. 59.

objetos e de mercadorias. Em Vargem Grande, parada antes de topar

dos cientistas. Abaixo da cachoeira de Paulo Afonso, na altura da
povoação de Canindé, o rio corria entre muitas pedras, transponível
ilha do Ferro para, dali em diante, encontrar a ilha do Ouro,
promontório rochoso coroado com a capela de Nossa Senhora dos
Prazeres562. Casal acrescentou o método empregado no transporte de
em Paulo Afonso, desembarcavam-se os produtos oriundos de Minas
Gerais e demais sertões da Bahia, de Pernambuco e do Piauí. Dali, a
jornada se fazia por terra auxiliada por bestas ou bois de carga até o
porto das Piranhas. Desse porto, voltava-se a navegar por meio de
ajoujos de velas, que seria uma espécie de embarcação construída
com duas ou mais canoas amarradas com travessas de madeira na
parte superior563. A propósito, a navegação da vila do Recife à barra
do rio São Francisco se realizava através de sumacas que eram
navios a velas parecidos ao patacho, diferindo-se deste por ter um
mastaréu no mastro do traquete564.

As cachoeiras e os baixios

impediam a subida de sumacas até Piranhas565.
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Sumacas carregadas de carne, couro e algodão circulavam da
vila de São João da Parnaíba aos portos de Belém, São Luís, Aracati,
Santa Luzia, Recife, Cidade da Bahia e Rio de Janeiro566. João Paulo
Diniz, morador da vila, introduziu esse tipo de embarcação em suas
transações comerciais litorâneas. Afirmava-se que ele “He o que
descobrio a navegação do Pará para estas capitanias (Maranhão e
Piauí) com grande perda de três sumacas carregadas de carne, o que
não foy bastante para deyxar de continuar com a mesma
navegação”567. Os contatos comerciais de Diniz não se resumiram à
costa atlântica. Para o autor anônimo do roteiro do Maranhão a Goiás
pela capitania do Piauí, em 1770, esse negociante edificou oficinas de
carne distante oitenta léguas acima da foz do rio Parnaíba. O
transporte da carne era feito em canoas até o porto da vila568. Além
disso, a navegação pelo Parnaíba estava livre de cachoeiras, “e por
ele podem navegar barcos como os iates a vela em toda a
estação...desde a villa de São João até o lugar de S. Gonçalo que está
na margem do dito rio cento e cinquenta legoas distante da sua foz”569.
Em direção às cabeceiras, os representantes régios previam a
ampliação dos contatos fluviais entre as sociedades dos sertões do
Piauí (de reboque, os do Maranhão) com as das minas de Goiás570.
Muitos dos rios da capitania do Maranhão eram navegáveis.
Itapicuru, Mearim, Balsas, Grajaú, Pindaré, Corda e Moni figuravam
os caminhos fluviais mais escolhidos para o deslocamento. Em 1721,
a expedição de José Duarte Cardoso navegou por trinta e seis dias
completos o Mearim em busca de ouro571. A comitiva de João da Maia
da Gama, em viagem de retorno ao Reino, pelo sertão, a partir de São
Luís, percorreu o Moni em canoas, onde foi avistado um engenho de
cana moente com “huã grande fabrica de indios, entre machos e
femeas, pequenos e grandes, e com grande canaviais e casaria”572.
Já a toponímia sugestiva do rio das Balsas o remete ao “meio de

566 CARTA dos oficiais da câmara da
vila de São João da Parnaíba, à
rainha, D. Maria I, sobre a pobreza
que se experimenta nessa vila, em
virtude do fraco desenvolvimento da
região, e solicitando, por isso, o livre
comércio e navegação para o Reino,
o que será de grande conveniência
para o melhoramento da região.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 13, D. 773.
567 OFÍCIO do governador da
capitania do Maranhão, Joaquim de
Melo e Póvoas, para o secretário de
estado dos Negócios do Reino,
marquês de Pombal, Sebastião José
de Carvalho e Melo, sobre a criação
da feitoria da vila de São João da
Parnaíba e a nomeação de João
Paulo Dinis como seu administrador.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 49, D.
4826.
568 ROTEIRO do Maranhão a Goyaz
pela capitania do Piauhi. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Tomo LXII, parte I. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1900. p.
64.
569 OFÍCIO do governador da
capitania do Piauí, Carlos César
Burlamaqui, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, visconde da
Anadia, José Rodrigues de Sá e Melo
Menezes e Soutomaior, sobre suas
propostas de melhoramento da dita
capitania, acerca do gado vacum, da
arrematação dos contratos dos
dízimos reais, das tropas existentes,
e do comércio feito pelos rios
Itapicurú
e
Parnaíba.
Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 28, D. 1437.
570 idem.
571 CARTA de José Duarte Cardoso
ao rei, D. João V, em que descreve a
expedição que fez ao sertão do
Mearim: notícias da viagem, dos
índios e do ouro. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 13, D.
1304.
572 GAMA, João da Maia. Diãrio da
viagem
de regresso para o
Reino...Opus cit., p. 8.
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573 ROTEIRO
Goyaz...p. 65.

do

Maranhão

a

574 CARTA do provedor-mor da
Fazenda do Estado do Maranhão,
Francisco Machado, ao rei, D. João V,
sobre os entraves existentes ao livre
comércio entre os moradores da
capitania
do
Piauí
e
outras
circunvizinhas com os da cidade de
São Luiz do Maranhão. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 14, D.
1405.
575 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
solicitação do ouvidor-geral da
capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo de Moraes Pereira, fez
para se criar, nos distritos de Aldeias
Altas, Paranaíba e Mearim, o cargo
de juiz ordinário com seu escrivão e
meirinho.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 29, D.
2978.
576 CARTA do governador e capitão
general do Maranhão e Piauí, D.
Fernando Antonio de Noronha, para a
rainha D. Maria I, a solicitar a
elevação do julgado de Aldeias Altas
à dignidade de vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão,
Cx.
91,
D.7508.
577 BERFORD, Sebastião Gomes da
Silva. Roteiro e mappa da viagem da
cidade de São Luiz do Maranhão até
a Corte do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Imprensa Regia, 1810. p. 7.

transporte” utilizado pelos moradores e viandantes. A técnica de
construção das balsas era bastante simples: cortava-se um tronco de
buriti atando-o a outros para formar uma embarcação de formato
quadrangular. Servia tanto para atravessar os rios como para descêlos sem remos, apoiando-se em grandes e esguias varas de pau573.
No rio Itapicuru navegavam gentes de sertões diversos.
Desciam de São Luís os oficiais do governo a fim de levarem a cabo
as ordens de Sua Majestade. Na segunda década do Setecentos, o
forte de Santa Cruz, erigido quase que na foz do Itapicurú, servia de
paragem para “varias pessoas da Cap.nia do Piauhy, e mais
circunvizinhas com seus comboios de ouro e faz.as”574. Percorria-se o
rio de sua foz ao julgado das Aldeias Altas, a “escala de todos os
homens, que comerceão para os Certões do Piauhy, Rio São
Francisco, e Bahia”575. Com efeito, a povoação de Aldeias Altas era
parada obrigatória do viandante procedente das cabeceiras ou da
costa marítima. Em 1796, o governador do Maranhão, D. Fernando
Antonio de Noronha, especificou quem circulava e negociava no
referido julgado:
Está situado, na margem oriental do rio Itapicurú, no Porto
chamado Aldeias Altas (de que tomou nome) onde aportão e
sempre aportavão os Mineiros, e Certanistas, dos Certoens da
Bahia, Pernambuco, e Piauhy, q´ vinhão e hoje vem ao
Maranhão buscar mercadorias, e a commerciar, desde a sua
fundação

576

.

Uma carta régia de 12 de março de 1798 ordenava ao
governador, D. Diogo de Sousa, a inspecionar a navegação do
Itapicuru, assim como a qualidade das estradas dos sertões e os
condicionantes físicos e econômicos das povoações situadas na
ribeira do Itapicuru e seus afluentes577. A execução desse projeto,
entretanto, veio na administração de D. Francisco de Mello Manoel da
Camara. O capitão de Infantaria de Milicias da ribeira do Itapicuru,
Sebastião Gomes da Silva Berford, se dispôs, em troca de receber a
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patente de coronel, a enviar as informações anunciadas no documento
régio. O périplo de Berford está pormenorizado em roteiro, e, aqui,
serão incluídas algumas questões pertinentes à viagem pelo Itapicuru.
Em 29 de setembro de 1809, ele partiu de São Luís aportando na foz
do rio no dia seguinte. Ali, avistaram-se sumacas e canoas carregadas
de arroz cultivados na freguesia de São Bernardo da Parnaíba e nos
termos das vilas de Icatu e Viçosa da Tutóia. A navegação corria sem
perigo de naufrágio578. No dia 05 de outubro, o trajeto continuou rio
acima até a vila de Caxias (antes julgado das Aldeias Altas):
...a navegação desde Kelru (fazenda localizada próximo à
barra do rio) he feita ate ahi (Caxias) sem risco algum, pois nem
o chamado Remanso de Mariana, nem a Caxoeira grande
oferecem o menos perigo, havendo a mais leve cautela; a
qualidade das embarcações são as mesmas supra ditas porém
579

mais chatas para o Verão, mattas de hum e outro lado do rio

;

De Caxias ao julgado de Pastos Bons, o capitão decidiu
palmilhar a pé a região, dando conta das estradas reais e suas
ramificações direcionadas à capitania de Goiás ou ao Piauí.
Descortinou-se, no seu itinerário, zonas povoadas por fazendas de
algodão, arroz e gado, conectadas “em linha” ao longo dos caminhos
terrestres ou beneficiadas pela navegabilidade dos rios do Maranhão.
Em 1815, foi a vez de outro militar, o capitão Francisco de Paula
Ribeiro, utilizar o Itapicuru em comissão voltada a demarcar “a divisão
limitrophe central com a capitania de Goyaz, a que el-rei Nosso Senhor
mandou proceder pelo seu régio aviso de 11 de Agosto de 1813”580.
No entanto, a jornada principiaria dois anos mais tarde. No dia 26 de
agosto de 1815, Ribeiro chegou ao lugar de Pai Simão, cujos
habitantes, “índios e mulatos libertos, servem assalariados de viajes
ou remar algumas embarcações, que para os diferentes protos ou
fazendas d´este rio se dirigem”581. Nessa povoação, os envolvidos nos
trabalhos oficiais embarcaram na canoa chamada de “Graça Divina”,
de Antonio José da Silva582. Acompanhado de Antonio de Couto, piloto

578 BERFORD, Sebastião Gomes da
Silva.
Roteiro
e
mappa
da
viagem...Opus cit., p. 26.
579 BERFORD, Sebastião Gomes da
Silva.
Roteiro
e
mappa
da
viagem...Opus cit., p. 27.
580 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro às
fronteiras da capitania do Maranhão e
da de Goyaz no anno de 1815 a
serviço de S. M. Fidelissima. Revista
do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Tomo X, segunda edição.
Rio de Janeiro: Typ. de João Ignacio
da Silva, 1870. p. 5.
581 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro às
fronteiras...Opus cit., p. 5.
582 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro às
fronteiras...Opus cit., p. 5.
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583 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro às
fronteiras...Opus cit., p. 6.

formando na Academia Real de Ciências de Lisboa583, o capitão

584 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro às
fronteiras...Opus cit., p. 7.

das paisagens que lhe margeavam e, que em certos aspectos,

585 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 261.

percorreu o rio até Caxias das Aldeias Altas, relatando pormenores
sintonizavam-se às descrições de Sebastião Berford. Naquela vila,
como usualmente se praticava, a comissão decidiu dirigir-se aos

586 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 261.

sertões de Pastos Bons por terra584. Na opinião de Spix e Martius, os

587 NOTICIA sobre a freguezia de
Nossa Senhora do Socorro de
Cotinguiba, no Arcebispado da Bahia,
perlo vigário José de Sousa. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2713.

caminhos terrestres, que uniam São Luís e Caxias, só serviam aos

588 CASAL, Manuel Aires de.
Corografia brasílica...Opus cit., p.
248.

melhor comunicação entre os dois núcleos urbanos era a via fluvial585.

589 CASAL, Manuel Aires de.
Corografia brasílica...Opus cit., p.
248.

pretendia viajar de Caxias aos outros sertões. Ainda nessa vila, os

cavaleiros que transitavam com grandes cargueiros, por estarem
distantes da borda do Itapicuru e das sedes de fazendas que se
convertiam em pouso ao viajante dos sertões do Norte; por isso, a
Em compensação, a comunicação por terra melhorava quando se
naturalistas

germânicos

testemunharam

comboieiros

que

empreendiam longos trajetos cruzando por Oeiras e “São Félix e
Natividade, a fim de levarem a essa remota parte da província de
Goiás os produtos europeus”586.
No que diz respeito à circulação fluvial nas capitanias da Bahia
e Sergipe del Rei, sabe-se que poucos rios se prestavam à
navegação. Devido a isso, os moradores e os oficiais da Coroa
frequentemente optavam por movimentar-se por terra. A exceção
ocorria nas povoações e fazendas implantadas na margem do São
Francisco, como explorado acima. No rio Cotinguiba navegava-se em
sumacas quando a maré estava alta587. Comerciantes da povoação de
Laranjeiras o subiam em embarcações carregadas de fazendas
importadas da Europa e vendidas em São Cristóvão. Algo parecido
acontecia com o rio Vaza-Barris, percorrido num espaço de vinte
milhas588. Por outro lado, diariamente se avistavam canoas navegando
as águas do Japaratuba, do Sergipe, do Poxim e do Real589 .
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2.3. Pousos

O pouso, a passagem e o registro foram três modalidades de
assentamento humano comuns nos sertões do Norte. Os dois
primeiros gravitaram tanto no universo das estratégias oficiais –
derivadas do empenho dos agentes da Coroa de levarem a cabo as
ordens expedidas de Lisboa ou das instâncias administrativas da
colônia – como da informalidade das táticas cotidianas efetivadas
pelos habitantes na paisagem. O registro surgiu de resoluções oficiais
voltadas ao controle do território e à fiscalidade.
O pouso, além de sua clara função de espera e de descanso
num caminho, organizava territórios, conduzindo o sertanista ou o
viajante por áreas conhecidas, relativamente seguras das ameaças
que permeavam os sertões. Eram, assim, lugares que convertiam os
sertões de “geografias” incertas em territórios definidos. No momento
da pausa, recriava-se um ambiente de domesticidade e polidez em
meio adverso, improvisando maneiras de estar em relações que
simulavam (ou remetiam) às vidas privada e pública praticadas na
casa ou nas ruas e praças das povoações590. Aliás, o pouso decorria
do movimento, e, a partir do pouso retornava-se ao movimento. Como
esclarece Laurent Vidal, as instâncias tempo e espaço dão sentido à
constituição do lugar de espera. Nele, se materializam uma
temporalidade específica (a pausa) e um topos específico (o pouso)591.
É curioso que Bluteau atribuiu ao pouso um significado relacional, isto
é, a abertura de um caminho seria feita por meio do elo entre dois ou
mais pontos referenciais e da relação estabelecida entre eles: “Pouso
– a arvore, ou lugar, onde vem pôr o passaro, & onde pousa...Tomar
o pouso, voar a pousos, andar de pouso em pouso...”592.
Eventualmente, “pouso” se confundia com “paragem”. Convém
dizer que o significado etimológico da palavra “paragem” dizia respeito
ao mundo náutico, como novamente definiu Bluteau: “He esta ou
aquella parte do mar, em tal sitio, em tal altura, ou lugar, de onde o

590 SOUZA, Laura de Mello e.
Formas provisórias de existências: a
vida cotidiana nos caminhos, nas
fronteiras
e
nas
fortificações.
NOVAIS, Fernando (coord.). História
da vida privada no Brasil: cotidiano e
vida privada na América portuguesa.
São Paulo: Companhia das Letras,
1997. p. 67.
591 VIDAL, Laurent. A gênese dos
pousos
no
Brasil
moderno.
Considerações sobre as formas
(urbanas) nascidas da espera.
Revista Tempo, Niterói, vol.22, n. 40,
p. 400, mai-ago., 2016. Disponível em
http://www.historia.uff.br/tempo.
Acesso em 29 ago. 2016.
592 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 665.
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593 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 253.
594 RELAÇÕES sobre várias
freguesias da capitania do Maranhão,
dando informação acerca de lugares,
distritos e número de fogos. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 37, D.
3692.
595 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei: espaço e
poder nas Minas setecentistas. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2011. p.
77.
596 CARTA DE DATA E SESMARIA
do
presidente
do
Conselho
Ultramarino, conde da Cunha, D.
Antonio Álvares da Cunha, para
Joaquim Antonio Launé, confirmando
terras por este compradas na
paragem chamada Itapicuru-Mirim.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 70, D.
6083.
597 REQUERIMENTO de Manuel
João Honorato Pereira, ao príncipe
regente, D. João, a solicitar
confirmação de carta de data de
sesmaria nas terras da paragem
chamada Cachoeira Grande, distrito
de Aldeias Altas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 81, D.
6912.
598 DEFFONTAINES, Pierre. Como
se constituiu no Brasil a rede de
cidades. Boletim Geográfico. Rio de
Janeiro, n. 14, Conselho Nacional de
Geografia, Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 1944, p. 8.

bayxel que parou, lançou ferro”593. Na colônia o termo marítimo foi
reutilizado e adaptado pela sociedade que se formava, remetendo-o a
um tipo específico de lugar criado. Descrevendo a freguesia de São
Bernardo da Parnaíba, em 1756, o padre Antonio de Almeida citou um
determinado assentamento “com rossas, e engenhocas de cana com
fabrica (escravos) limitada”, em cuja “parage, está huã capella de N.
Sr.ª do Rosário dos pretos por acabar...”594. Noutro âmbito, a paragem
designava as terras situadas em torno de um marco geográfico –
natural ou artificial – mencionada comumente nas cartas de concessão
de sesmarias595. Quando as terras de Joaquim Antonio Launé foram
confirmadas por el-rei no Maranhão, a paragem de Itapicuru-Mirim
serviu de baliza à demarcação da sesmaria596. Anos depois, esse lugar
converter-se-ia em feira do gado tangido do Piauí e de Pastos Bons,
para, em seguida, tornar-se paróquia (1813) e vila (1816). A Cachoeira
Grande do rio Itapicuru orientou a definição dos limites da sesmaria de
Manuel João Honorato Pereira, localizada no julgado de Aldeias
Altas597.
Em Como se constituiu no Brasil a rede das cidades, o geógrafo
francês Pierre Deffontaines refletiu sobre os “lugares de espera” das
estradas como o embrião de muitas cidades atuais598. Lendo certos
topônimos, o autor interpretou a relação complementar entre cidade,
pouso e estrada e sua interferência na ocupação das duas grandes
zonas estruturadoras do Brasil – o litoral e o sertão599. Sendo assim,
foram recorrentes as nomenclaturas alusivas à “pausa”, como, por

599 DEFFONTAINES, Pierre. Como
se constituiu no Brasil…Opus cit., p.
9.

exemplo, em Pouso Alto e Pouso Alegre. Para os sertões do Norte,

600 DEFFONTAINES, Pierre. Como
se constituiu no Brasil…Opus cit., p.
9.

como zonas predominantemente associadas à criação de gado –

Deffontaines – na esteira da historiografia tradicional que os tratou
atentou para os nomes relativos às paradas obrigatórias das boiadas:
Malhada, Curral del Rei, Curral da Câmara, Invernadas e Rodeios600.
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Entretanto, os pousos nessas zonas interiorizadas diziam mais sobre
mundos heterogêneos e espaços relacionais de sociabilidade, de
troca (cultural e comercial), de definição de fronteiras e de tensões.
Um grande número de pousos é mencionado na documentação
manuscrita e nos roteiros elaborados pelos oficiais da Coroa
portuguesa. Seria um trabalho hercúleo identificar quais foram esses
pousos e apresentar suas especificidades no contexto da urbanização
dos sertões do Norte. Cabe, sob essa circunstância, exemplificar
aqueles que se sedimentaram na rede de povoações, deixando suas
evidências materiais e simbólicas na paisagem retratada em imagem
ou em discurso. Assim, o momento da espera em determinado locus
narra sobre as maneiras de apreender e experimentar o território; por
isso, como assegurou Vidal, o pouso não é neutro, mas historicamente
construído, marca de uma cronologia em que o movimento convertia
em paisagem os lugares nos quais se pousava601.
Com efeito, a marcha da ocupação dos sertões enquadrava os
pousos ao processo de colonização. Deste ponto de vista, as “casasfortes”, erguidas no caminho Cachoeira-Serra do Orobó, abrigaram a
infantaria da campanha enviada para combater a “hostilidade que o
Gentio bárbaro costuma fazer nas freguesias de Paraguassú,
Jaguaripe e Cachoeira”. O regimento que orientou a abertura da
estrada, recomendava, no sétimo parágrafo, procurar as “partes
donde se achem águas, e pastos para os bois”602, ideais para a
construção das casas e eventual descanso. O arraial provisório de
João da Maia da Gama foi erguido nas proximidades de um riacho “de
muita agoa exsellente, e clara que puserão os passageiros o nome de
rio da Limpeza por se lavarem alli e a sua roupa”603. Água e pasto
estimularam pausas durante a derrota de Joaquim Quaresma
Delgado, da Cidade da Bahia à vila de Jacobina, em 1731. Os nomes
das localidades, com direta alusão à água e às formas de armazenála, demonstram a imprescindível serventia do líquido durante o
movimento. O acesso à água guiou o sertanista baiano aos pousos de
Agoas Compridas, Agoa Fria, Tanque do Cuyaté e às Várzeas do

601 VIDAL, Laurent. A gênese dos
pousos no Brasil...Opus cit., p. 403.
602 REGIMENTO que levou o
sargento-mor Pedro Gomes para
abrir a estrada desde a Cachoeira
(a)té
o
Orobó.
Documentos
Históricos. Vol 4, p. 50.
603 GAMA, João da Maia. Diãrio da
viagem
de regresso para o
Reino...Opus cit., p. 13.
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604 DERROTA da cidade da Bahia
para minas da Jacobina. In NEVES,
Erivaldo
Fagundes;
MIGUEL,
Antonieta (et al.). Caminhos do
sertão: ocupação territorial, sistema
viário e intercâmbios coloniais dos
sertões da Bahia. Salvador: Editora
Arcadia, 2007. p. 69.
605 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 201.
606 Originariamente, essas fazendas
pertenciam a Domingos Afonso
Mafrense. Após sua morte, em 1711,
elas foram herdadas pela Companhia
de Jesus sediada na Cidade da
Bahia. Com a expulsão dos jesuítas,
em 1759, foram cooptadas à
administração da Fazenda Real de
Vossa Majestade.
607 OFÍCIO do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre a organização do transporte do
gado que iria participar na feira de
Capuame, na Bahia, e que era
proveniente
das
fazendas
da
Companhia de Jesus. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D. 656.

Paulista, da Cruz e dos Porcos. Em Água Fria, havia “uma casa que
tem ao pé de uma grande gameleira larga a estrada e se segue o
caminho que tem á mão esquerda e vae dar a uma lagôa onde ha uma
grande várzea com agua e pastos”604. Os naturalistas germânicos Spix
e Martius iniciaram a viagem pelo interior da Bahia depois de
recebidas as exatas informações sobre os lugares recomendados
para o pouso onde encontrariam água605. Já nos tanques se recolhiam
as águas pluviais numa espécie de açude cavado no solo. Eram
aproveitados para saciar a necessidade momentânea dos viandantes
e como fontes de abastecimento para os moradores circunvizinhos.
O deslocamento de bois e cavalos antevia paradas ricas em
pasto, nas quais os animais recobravam a energia essencial à
continuidade do trajeto. Essas localidades de consumo e recuperação
física das boiadas e caminhantes eram chamadas de invernadas. O
Caminho Real do Gado abrigava quatro invernadas utilizadas pelas
reses das fazendas Reais do Fisco do Piauí606 – a primeira, nos
arredores da Passagem do Juazeiro; a segunda no termo da vila de

608 Documento citado em MELLO,
José Antonio Gonsalves de. Três
roteiros de penetração...Opus cit., p.
18.

Jacobina; a terceira, na fazenda Bebedouro na serra de Itiúba e,

609 MAPA da estrada real que vai dos
sertões da repartição do Sul, desde a
vila do Recife até o julgado do
Cabrobó, no Rio São Francisco. In
MELLO, José Antonio Gonsalves de.
Três roteiros de penetração...Opus
cit., p. 24.

Custódio Moreira dos Santos recebeu ordens do governador de

finalmente, nas vizinhanças da feira de Capuame607. O Capitão
Pernambuco para abrir a estrada real - que conectava a vila do Recife
ao julgado de Cabrobó – e construir currais “em que se recolham de
noite (o gado) com segurança e descanso dos boiadeiros”608. No
pouso Crauatá (hoje cidade de Gravatá-PE), abundante de capim
mimoso, pernoitava-se “infalível as boiadas e é descanso certo de
todos os viandantes”609. Ótimo capim se encontrava, também, em
diferentes sertões da capitania da Bahia. Nas proximidades do arraial
da Conquista, o príncipe Maximiliano Wied Neuwied testemunhou
manadas de boi vindas do São Francisco descansando nessa
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paragem por algum tempo para, logo, se “refazer nos pastos mais
próximos”610.
Enquanto o lugar de chegada estava além da linha do horizonte,
o viajante descansava onde conviesse ao abrigo passageiro. Se as
condições climáticas impossibilitassem o retorno ao movimento,
amparar-se em “arquiteturas temporárias” - como os ranchos - ou em
edificações estruturalmente estáveis - como os hospícios das Ordens
Religiosas e os alpendres das fazendas – vinha a calhar naquele
momento de delonga imprevista.
Raphael Bluteau atribuiu a “rancho” uma conotação social:
“união de algumas pessoas, q´ tratão familiarmente huns com os
outros, & que em alguãs cousas particulares tem o mesmo interesse,
& mesmos intentos”611. É interessante notar que, no caminho entre
Duquiricanga e Feira (Capuame), Quaresma Delgado avistou “duas
casas

com

moradores,

e

ranxos

para

passageiros”612.

Nas

proximidades das minas de Rio de Contas, Manuel Pereira da Costa
descreveu a paisagem da paragem Mato Grosso, sendo esta uma...
...rancharia (conjunto de ranchos) de mineiros d´aquelles
districtos, onde todos tem suas casas de palha, e aqui aportam
todos os vivandeiros com os seus combois, ou sejam os que vão
da villa de Cachoeira, ou os que vem do Rio de S. Francisco, e
de todas as mais partes...e assim ficou sendo ali o maior
concurso, ou uma como povoação d´aquelles homens, em que
se estabeleceram...

613

Nesse sentido, o “rancho” assemelhava-se à construção feita de
materiais bastante simples – paredes de taipa e cobertura de palha ou
telha – de certa debilidade estrutural, mas que não impedia a fixação
de pessoas. Ao invés disso, muitas rancharias, como a de Mato
Grosso, se sedimentaram em termos de ocupação. Esta, por exemplo,
em 1718, foi oficializada como sede de paróquia, qualificativo
eclesiástico concedido às localidades com adensamento populacional
que justificasse o título.

610 WIED, Maximiliano, Prinz von.
Viagem ao Brasil. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989. p.
427.
611 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 103.
612 DERROTA da cidade da Bahia
para minas da Jacobina. In NEVES,
Erivaldo
Fagundes;
MIGUEL,
Antonieta (et al.). Caminhos do
sertão...Opus cit., p. 68.
613 RELATORIO apresentado ao
vice-rei Vasco Fernandes Cezar pelo
mestre de campo de engenheiros,
Miguel Pereira da Costa, quando
voltou da comissão em que fora ao
distrito das minas do Rio das Contas.
Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo V. Rio de
Janeiro: Typ. Universal de Laemmert,
1843. p. 45.
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SILVA,
Antonio
Moraes.
Diccionario da língua Portugueza –
recompilado dos impressos ate
agora, e nesta segunda edição
novamente emendado e muito
acrescentado. Lisboa: Typographia
Lacerdina, 1813. p. 550. Disponível
em http://www.bbm.usp.br. Acesso
em 01 out. 2016.

Um outro significado do vocábulo aparece no dicionário de
Antonio Moraes Silva, no qual atribui caráter fugaz à materialidade,
definindo “rancho” como a “tenda amovível, que se faz pelos
caminhos”614. Esse tipo aparece em diferentes partes da colônia. Para
Cláudia Damasceno Fonseca, a “tenda amovível” erguida na capitania

615 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
63-64.

de Minas Gerais seria uma “espécie de galpão rústico – um simples

616 RELATORIO apresentado ao
vice-rei Vasco Fernandes Cezar pelo
mestre de campo...Opus cit., p. 46.

durante as paradas, as mercadorias dos viajantes”615. Ainda em Mato

617 REIS, Nestor Goulart. O caminho
do Anhanguera. São Paulo: Via das
Artes, 2014. p. 45.

na faina de localizar ribeirões ricos em ouro. Ali, “descampavam delle

618 REIS, Nestor Goulart. O caminho
do Anhanguera. São Paulo: Via das
Artes, 2014. p. 47.

telhado apoiado em pilares de madeira – que servia para abrigar,
Grosso, Pereira da Costa viu mineiros se deslocarem para novos sítios
para a tal paragem descoberta, e n´ella formavam sua nova
rancharia”616. Finalmente, existia um terceiro tipo de rancho estudado
por Nestor Goulart Reis em sua mais recente obra. Tratava-se do
“reúno” ou rancho real, construído sob o mando dos oficias régios617.
Reis identificou cinco reúnos na capitania de São Paulo: Campinas,
Jurubatuba, Rancho do Feliz, Capão das Pombas e Água Branca, este
último situado na saída da cidade de São Paulo em direção ao
caminho do Anhanguera618. Esta pesquisa, contudo, não localizou
ranchos reais nos sertões das capitanias do Norte.
Embora os caminhos e os pousos supracitados fossem de fato
infraestruturas simples, feitas com materiais coletados nos arredores,
marcavam o percurso em meio aos sinais naturais (picos de
montanhas, por exemplo), construções sacras ou civis e povoações
que facilitaram o passo do caminhante. As cidades, vilas e povoações
eram o destino certo de muitos viajantes. Porém, quando não existia
a possibilidade de abrigo nesses lugares de maior concentração
populacional, o pouso ocorria em hospícios construídos pelas Ordens
Religiosas ou, como habitualmente prevalecia, nos alpendres de
muitas fazendas destinados ao abastecimento do viajante.
O hospício era uma “espécie de pequeno convento de alguma
família Religiosa, em que se agasalhão os hospedes da mesma
Religião, quando passão por algum lugar, em que não tem convento
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em forma”619. De acordo com Iris Kantor, o hospício e o hospital eram
termos equivalentes na época Moderna, ambos se referiam à casa
religiosa que indiferentemente recebia viajantes e enfermos

620

. Na

realidade, como mostrou o arquiteto José Ramón Menédez de Luarca
y Navia Osorio, o uso dos hospitais como locais de albergue remonta,
na Europa, ao século XIII, quando essa modalidade de pouso se
especializou em acudir doentes, pobres e peregrinos. De preferência,
localizavam-se junto dos caminhos, em localidades apartadas das
vilas ou fora dos muros de cidades medievais621.
Foi possível identificar alguns hospícios da Companhia de Jesus
edificados nos sertões do Norte. No Ceará, existia o Real Hospício
localizado na vila de Aquirás, o qual administrava os assuntos
espirituais e temporais das missões religiosas da respectiva
capitania622. Em 1720, porém, o padre João Guedes solicitou à Coroa
a fundação de outro hospício na missão da serra da Ibiapaba, “p.ª dali
sahirem em missão as Cappitanias do Ceará e Piauhy”623. Por seu
turno, no Piauí, o Colégio da Bahia possuía “3 residencias naq.al
assistem 5 Religiozos”624. O escritor da viagem do bispo D. Frei
Manuel da Cruz reconheceu, em 1747, duas dessas “residências” que aqui se confundem com hospício - a saber: “a primeira, junto ao
rio Canindé, o Brejo do Santo Inácio, onde a mesma Companhia de
Jesus tem o hospício, é esta capela de Santo Inácio; a segunda é (a
capela) de São João, no rio Piauí, onde também há hospício da
Companhia”

625

(figuras 16 e 17). O terceiro hospício jesuítico situava-

se na vila da Mocha, construído, por volta de 1732, segundo ordens
de D. João V, à revelia do ouvidor, José de Barros Coelho, que
planejava instalar hospício da Ordem Capuchinha626. Na capitania do
Maranhão, propriamente na freguesia de Aldeias Altas, havia “uma

619 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 64.
620 KANTOR, Iris. Pacto festivo em
Minas colonial: a entrada triunfal do
primeiro bispo da Sé de Mariana.
Dissertação (mestrado em História
Social). Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH),
Universidade de São Paulo (USP),
1996, p. 22.
621
OSORIO,
José
Ramón
Menéndez de Luarca y Navia. La
construcción del território...Opus cit.,
p. 279.
622 AUTO-SUMÁRIO relativo ao
registro dos bens dos padres da
Companhia do hospício da vila de
São José do Ribamar. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 7, D. 473.
623 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei (D. João V) sobre
requerimento do padre João Guedes,
da Companhia de Jesus, que pede a
instalação de um hospício na serra da
Ibiapaba, para os religiosos dessa
Companhia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 68.
624 RELAÇÃO, por capitania, do
número de colégios, seminários,
casas, missões e residências da
Companhia de Jesus no Brasil,
destacando, no final, a dificuldade de
comunicação entre as diferentes
unidades. IEB/USP-COL. ML, 42.1.
625 DESCRIÇÃO do bispado do
Maranhão...Opus cit., p. 924.
626 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, José de Barros Coelho, ao rei,
D. João V, sobre as razões que não
mandou construir hospício no Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 75.
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627 CONSULTA do Conselho
Ultramairno ao rei D. João V, sobre a
solicitação que o ouvidor-geral da
capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo de Morais Pereira, fez para
se criar, nos distritos de Parnaíba,
Aldeias Altas e Mearim, os cargos de
juiz ordinário, com seu escrivão e
meirinho.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 29, D.
2978.

casa, ou hospício, dos Padres da Companhia” implantada na ribeira
do Itapicuru627.

16

17

628 Foram três as Inspeções que
administraram as fazendas da Coroa
implantadas na capitania de São José
do Piauí: Canindé (sede em Santo
Inácio), Piauí (São João) e Nazareth
(com sede na fazenda homônima).
629 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 238.
630 A historiadora Glória Kok estudou
a fazenda Camapuã, localizada no
“centro do sertão” no caminho que
ligava a cidade de São Paulo à vila de
Cuiabá, no Mato Grosso. Em 1720,
esse lugar era abrigou comerciantes,
representantes régios, como o
governador D. Antônio Rolim, e
viajantes em expedição filosófica
(Hércules Florence). Ver KOK, Glória.
O sertão itinerante: expedições da
capitania de São Paulo no século
XVIII. São Paulo: Hucitec: Fapesp,
2004. p. 128-129.
631 SAIA, Luís. O alpendre nas
capelas brasileiras. Revista do
Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional. Vol. 5. Rio de
Janeiro: MEC, 1941. p. 99-113.

Figura 16 – Hospício de Santo Inácio da Companhia de Jesus, capitania do Piauí.
A simbologia indica a existência de uma capela anexa à residência de apoio aos
hospedes. Imagem retirada da “Carta Topographica e Administrativa da Provincia
do Piauhy”. Disponível em http://www.bn.br. Acesso 02 out. 2013.
Figura 17 – Hospício de São João. Imagem retirada da “Carta Topographica e
Administrativa da Provincia do Piauhy”. Disponível em http://www.bn.br. Acesso 02
out. 2013.

Os hospícios da Companhia de Jesus no Piauí perderam tal
status no ano de sua expulsão do Brasil (1759). Naquela altura,
converteram-se em sedes administrativas das 35 fazendas que
passaram a pertencer ao Real Fisco628. Por volta de 1818, a caravana
de Spix e Martius se hospedou na fazenda Santo Inácio depois de uma
dura e longa viagem (iniciada na vila de Cachoeira) pela Estrada Real
do Gado629. As casas de fazendas, assim, exerceram dupla função em
muitas capitanias do Brasil no período colonial: como núcleo familiar,
pouso e abastecimento para o caminhante630. Nesse aspecto, o
alpendre das moradias agia como espaço de transição, uma fronteira
simbólica entre o “movimentar” e o “estar”. Lá, sentia-se o acolhimento
familiar sem, contudo, adentrar na intimidade doméstica, privilégio
apenas dos convidados. Vale sublinhar que, o objetivo aqui reside em
considerar o alpendre como espaço destinado à pausa temporária, ao
descanso. Não se atreve, portanto, abordar suas qualidades
arquitetônicas bem estudadas por Luís Saia em artigo já clássico631.
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A etimologia empregada no Setecentos para “alpendre” levou
em consideração os elementos que o estruturavam como forma
arquitetônica: “uma especie de tecto, sustentado com columnas, ou
pilares, diantes das portas das cazas, igrejas, &c.”632. A esse respeito,
Olavo Pereira da Silva Filho, estudando as especificidades
arquitetônicas das sedes das fazendas do Piauí, assegura que o

632 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...Opus cit., p. 279.
633 SILVA FILHO, Olavo Pereira da.
Carnaúba, pedra e barro na capitania
de São José do Piauhy. Vol. I –
Estabelecimentos
rurais.
Belo
Horizonte: Ed. do Autor, 2007. p. 94.
634
DINIZ,
Nathália
Maria
Montenegro. Um sertão entre tantos
outros...Opus cit., p. 163.

alpendre chegou aos trópicos através da península Ibérica, sendo

635 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 262.

empregado para amenizar as temperaturas nos tempos quentes, ou

636 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 121.

ainda, servir para proteger as paredes de terra crua das chuvas

633

.

Fiando-se das observações de Pereira Filho, Nathália Diniz,
analisando os objetos presentes nos alpendres das sedes das
fazendas das províncias do Rio Grande, Paraíba e Bahia, assinalando
que o “cômodo” era utilizado para dormir em redes sustentadas por
ganchos e toras de carnaúba pregadas na alvenaria634.
Quaisquer que fossem as formas, a função social do alpendre
como lugar de pouso aparece nas representações daqueles que o
experimentaram. As narrativas coligidas neste estudo ajudaram a
fundamentar a hermenêutica. Com efeito, Spix e Martius, em périplo à
cidade de São Luís, logo após o repouso na vila de Caxias, avistaram
muitas casas de fazendas nas margens do rio Itapicuru, dispostas “em
geral, de suficiente número de aposentos; tem uma varanda na
fachada principal; e como os grandes armazéns, é coberta de telha”635.
Dessa maneira, a tropa, “quanto à segurança pessoal e à
imprescindível

alimentação”,

não

precisava
636

diariamente tocará em uma ou várias fazendas”

se

afligir,

“pois,

. Em 1829, Fillipe

Alberto Patroni Martins Maciel Parente percorreu a estrada do
Jaguaribe, na província do Ceará, em direção à capital do império, Rio
de Janeiro. Ele notou que “nas estradas do Ceará não havia
estalagens nem animais de aluguel; o viajante é, por conseguinte,
obrigado...a fazer seu provimento em certos lugares”637. O médico
inglês, George Gardner, palmilhou o mesmo caminho que Maciel

637 PARENTE, Fillipe Alberto Patroni
Martins Maciel. A viagem de Patroni
pelas províncias brasileiras de Ceará,
Rio de São Francisco, Bahia, Minas
Gerais, e Rio de Janeiro: nos annos
de 1829, e 1830, dividida em quatro
partes. Parte I. Rio de Janeiro: Typ.
Imparcial de Brito, 1836. p. 21.
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638 GARDNER, George. Viagem ao
interior do Brasil, principalmente nas
províncias do Norte e nos distritos do
ouro e do diamante durante os anos
de 1836-1841. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975. p.
83.

Parente havia trilhado anos antes, detectando quais seriam esses

639 OFICIO do desembargador
ouvidor da comarca da Jacobina,
José da Silva Magalhães, ao
governador da Bahia, sobre os
objetos relativos aos limites da
referida comarca. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Localizador: I-31, 29,
17.

fazer o pouso da noite, pendurando suas redes nos ganchos que para

“lugares de provimento”. De acordo com Gardner, a pausa se dava
nas moradias construídas nas proximidades do rio, que “tem na frente
um alpendre sob o qual os viajantes geralmente pedem licença para
isso estão ali”638.

2.4. Passagens

O deslocamento nos sertões pressupunha a travessia de rios
sazonais, cujo volume de água aumentava consideravelmente no
período chuvoso. Na seca, a passagem sobre os leitos fluviais era,
sobremaneira, fácil, feita sem grande perigo devido à semelhança do
rio a um caminho terrestre. Inclusive no rio São Francisco, na altura
do julgado de Xique-xique, uma vala, de aproximadamente 40 braças
de largura, dava passagem, no verão, “de pé e de cavalo”639. Em todas
as capitanias do Norte e no Estado do Maranhão existiram
determinados lugares nas ribeiras que os habitantes utilizavam como
passagem. A experiência prévia de circulação orientava a escolha de
certos pontos apropriados à travessia. Não por acaso, os criadores de
gado ou lavradores de algodão nomeavam suas fazendas de
“Passagem”, pois ali a ligação entre as duas partes separadas pela
ribeira era feita simplesmente pelo caminhar de um lado a outro. Para
se chegar à cidade de Oeiras, o viajante vindo do Norte da capitania
de São José do Piauí obrigatoriamente passava pela fazenda
Passagem. Quem quisesse chegar à cidade de São Luís, a partir de
Oeiras, cruzava o rio Parnaíba em Santo Antônio em embarcações e
canoas administradas pelo contratador dos dízimos da passagem.
Essa era outra modalidade de passagem, a oficial, instituída sob a
égide da normativa régia com fins fiscais. Conforme Hernani Maia
Costa, a proliferação do direito de passagem pelas estradas, pontes e
rios, percebidos em favor do Estado português, data do crepúsculo do
Seiscentos, com a finalidade de facilitar o acesso às minas recém
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descobertas com a abertura do caminho real entre Rio de Janeiro e as
Gerais640. Em vez de atravessarem os rios nas partes mais rasas como habitualmente faziam os moradores nas suas jornadas
cotidianas -, os locais de fiscalização situavam-se nos trechos mais
profundos, obrigando que a travessia fosse feita por meio de
embarcações carregadas de gente, produtos comerciáveis e animais
ou, simplesmente, que garantisse o nado da boiada.
No curso do rio Parnaíba e, em especial, no rio São Francisco,
existiam passagens implantadas com o intuito de cobrar o direito de
travessia de mercadorias (gado vacum e cavalar e escravos entram
nessa categoria) e de pessoas. A receita era contabilizada na câmara
da vila a qual a passagem pertencia e os direitos de cobrança eram
arrematados em “pregões”. Usualmente, elas se localizavam na
fronteira entre capitanias. Enquanto o rio Parnaíba demarcava os
limites do Maranhão e do Piauí, o São Francisco dividia as
circunscrições da Bahia e de Pernambuco. Por sua vez, as passagens
estavam, necessariamente, conectadas a caminhos terrestres
orientados às mais diversas partes da colônia. Na conhecida
Passagem do Juazeiro, três caminhos uniam o Ceará, o Piauí, as
Minas Gerais, a Paraíba, os sertões e o litoral de Pernambuco. Na
Estrada Real do Gado uniam-se a cidade de Oeiras, o lugar de índios
de Amarante e as muitas fazendas de gado na Passagem de Santo
Antônio.
Havia 11 passagens no rio São Francisco: Bom Jardim, Barra,
Rio Preto, Carinhanha, Rio Corrente, Juazeiro, Pilão Arcado,
Sorobabé, Pedra, Curral dos Bois641 e Ibó. As cinco primeiras
administradas pela vila da Barra, as demais pela provedoria do Recife.
Em 1723, já existia a Passagem do Juazeiro, como ficou dito em
parágrafo anterior. A da Barra surgiu antes de 1730, no intuito de
inspecionar o gado vindo da banda Sul do Piauí, de Pastos Bons e do
distrito da freguesia de São Francisco das Chagas da Barra do Rio
Grande do Sul642. As outras foram arroladas num documento de 1779,
com exceção de Ibó, mencionada no mapa da estrada real Recife-

640 COSTA, Hernani Maia. O
triângulo das barreiras: as barreiras
do Vale do Paraíba paulista, 18351860. Tese (doutorado em História
Econômica). Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas (FFLCH),
Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2001. p. 32.
641 CONSULTA do Conselho
Ultramarino à rainha, D. Maria I, sobre
o requerimento de Manuel José de
Sousa em que solicita que se ponha
em arrematação os contratos das
passagens do rio São Francisco, na
capital de Pernambuco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 133,
D. 9987.
642
INFORMAÇÃO
sobre
o
requerimento do coronel Antonio
Alvares da Silva, proprietário de
fazendas de gado no sertão do
Maranhão, no qual solicitava isenção
de pagamento de impostos, em
caminho, às boiadas que conduzisse
para Pernambuco. IEB/USP, COL.
ML, 50.5.
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643 MAPA da estrada real que vai dos
sertões da repartição do Sul, desde a
vila do Recife até o julgado do
Cabrobó, no Rio São Francisco. In
MELLO, José Antonio Gonsalves de.
Três roteiros de penetração do
território pernambucano (1738 e
1802). Monografia nº 3. Recife:
Imprensa Universitária, 1966. p. 36.

Cabrobó643. No Parnaíba, além de Santo Antônio, aparece a
Passagem da Manga na documentação compulsada e na cartografia
antiga.
O quê, como e quanto se atravessava e quanto se cobrava por
cada item? Gado vacum e cavalar, cargas, passageiros e escravos
aparecem na lista dos itens fiscalizados. O termo “carga” era bastante
genérico, talvez relativo às fazendas secas e molhadas, aos objetos
pessoais e aos utensílios de madeira e ferro carregados nas
embarcações. “Passageiro” tem também vaga acepção, mas
diferencia livre” de cativos. Cobrava-se a mesma finta em todas as
passagens do rio São Francisco subordinadas à vila da Barra, já a
quantidade dos itens variava anualmente. No mapa do rendimento
anual das 10 passagens do São Francisco identifica-se a quantidade
dos elementos atravessados, o quanto se cobrava e o valor total da
receita (tabela 5).

RENDIMENTO DAS PASSAGENS DO RIO SÃO FRANCISCO, 1779
QUANTIDADE
ATRAVESSADA

ITEM

FINTA UNITÁRIA

TOTAL

BOM JARDIM
1.097

Gado vacum

100 rs.

109$700

1.714

Gado – a nado

50 rs.

85$700

166

Cavalar

320 rs.

53$120

108

Cargas

160 rs.

17$280

250

Passageiros

60 rs.

15$000

96

Escravos

40 rs.

3$840

BARRA
1.786

Gado vacum

100 rs.

178$600

3.164

Gado – a nado

50 rs.

158$200

229

Cavalar

320 rs.

73$280

202

Cargas

160 rs.

32$320

376

Passageiros

60 rs.

22$560
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Escravos

40 rs.

12$000

RIO PRETO
1.508

Gado vacum

100 rs.

150$800

2.532

Gado – a nado

50 rs.

126$600

204

Cavalar

320 rs.

65$280

122

Cargas

160 rs.

19$520

300

Passageiros

60 rs.

18$000

35

Escravos

40 rs.

1$400

Gado vacum

100 rs.

71$400

Gado – a nado

50 rs.

63$400

102

Cavalar

320 rs.

32$640

61

Cargas

160 rs.

9$760

190

Passageiros

60 rs.

11$400

57

Escravos

40 rs.

2$280

CARINHANHA
714
1.268

RIO CORRENTE
543

Gado vacum

100 rs.

54$300

858

Gado – a nado

50 rs.

42$900

83

Cavalar

320 rs.

26$560

54

Cargas

160 rs.

8$640

126

Passageiros

60 rs.

7$560

59

Escravos

40 rs.

2$360

Gado vacum

80 rs.

1:920$000

Cavalar

320 rs.

307$200

160 rs.

512$000

Cargas

160 rs.

177$600

Passageiros

20 rs.

16$400

JUAZEIRO
24.000
960
1.600
1.110
820

Gado atravessado
na barca pequena

PILÃO ARCADO
2.500
400

Gado vacum

80 rs.

200$000

Cavalar

320 rs.

128$000
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644 CARRARA, Ângelo Alves. Minas
e currais...Opus cit., p. 144.

300

Cargas

160 rs.

48$000

645
NFORMAÇÃO
sobre
o
requerimento do coronel Antonio
Alvares da Silva, proprietário de
fazendas de gado no sertão do
Maranhão, no qual solicitava isenção
de pagamento de impostos, em
caminho, às boiadas que conduzisse
para Pernambuco. IEB/USP - COL.
ML, 50.5.

200

Passageiros

20 rs.

4$000

Tabela 5 – Itens atravessados em sete passagens do Rio São Francisco.
Elaborada pelo autor segundo dados retirados de: CONSULTA do Conselho
Ultramarino à rainha, D. Maria I, sobre o requerimento de Manuel José de Sousa
em que solicita que se ponha em arrematação os contratos das passagens do rio
São
Francisco,
na
capital
de
Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 133,
D. 9987.

Além do óbvio aspecto quantitativo dos elementos listados na
tabela 5, os números “cartografam” as articulações regionais que as
passagens dos rios permitem desenhar com segurança644. Bom
Jardim, Barra, Rio Preto, Carinhanha e Rio Corrente se achavam no
Sudoeste da capitania de Pernambuco, numa área fronteiriça com os
governos da Bahia, Minas Gerais, Goiás e Piauí. Naquele ano de
1779, é provável que os passageiros e escravos viessem dessas
zonas. Das cinco passagens, a da Barra, situada na vila de mesmo
nome, registrou um fluxo maior de gado vacum e cavalar, passageiros
e escravos. Convém lembrar que a vila da Barra se encontrava no
entroncamento de importantes estradas que a vinculavam com as
capitanias do Norte e outras circunscrições. Com efeito, as boiadas do
coronel Antonio Alvarez da Silva foram tangidas dos sertões de
Parnaguá pela Estrada Real, cruzando esse núcleo em direção à
Cidade da Bahia645 (ver figura 14). A propósito, a finta do gado
atravessado a nado era 50% menor do que aquela cobrada quando os
animais eram transportados em embarcações.
Sobre a Passagem do Juazeiro, a grande quantidade de gado
vacum arrolada denota um maior fluxo de boiadas oriundas dos termos
das freguesias do Piauí. No termo da cidade de Oeiras do Piauí, por
exemplo, localizavam-se as fazendas do Real Fisco, exportadoras de
gado para a feira de Capuame e para os açougues da Cidade da
Bahia. Em 1779, da Inspeção de Santo Inácio do Canindé saíram 889
cabeças de gado; da Inspeção de São João do Piauí foram tangidas
497 reses; e da Inspeção de Nazareth partiram 591 cabeças de gado,
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totalizando 1.977 reses que cruzaram a passagem de Juazeiro646.
Manadas também se originavam do Maranhão e dos sertões do
Ceará, Pernambuco e Paraíba, como mostra uma petição dos
moradores do rio São Francisco, Piancó e Jaguaribe enviada, em 10
de março de 1730, ao vice-rei do Brasil647.
Outro dado curioso que a tabela 5 põe em evidência a circulação
de escravos nos sertões. É cabível assinalar que não é o objetivo
dessa tese aprofundar o debate sobre o uso do trabalho escravo no
mercado

interno

das

capitanias

do

Norte,

mas

suscitar

questionamentos. Nesse sentido, sobressai aos olhos do pesquisador
o fato do tributo pago pela passagem de escravo ser irrisório. Assim,
digna de nota é a pouca quantidade de cativos envolvida anualmente
no transporte de fazendas secas e molhadas e gado, talvez ela
inclusive convertida em mercadoria no final da viagem: Barra (300),
seguido por Bom Jardim (96), Rio Corrente (59), Carinhanha (57) e
Rio Preto (35).
Sabe-se que nos sertões do Norte, o plantel de escravos das
fazendas era reduzido, com exceção de casos pontuais em que a
quantidade ultrapassava a centena, como na fazenda Lagoa de Nossa
Senhora da Ajuda, situada numa região produtora de algodão e
“núcleo povoador de mais de cento e sessenta escravos”648. Em todo
o caso, o escravo, que palmilhava os caminhos dos sertões do Norte
e era “fiscalizado” nas passagens, atuava, muitas vezes, como
tangedor de gado ou vaqueiro, deslocando-se constamente, e talvez
essa seja a pista que desvende a sua presença na lista da receita das
passagens da capitania de Pernambuco. Em 1772, da Inspeção de
Nazaré foram enviadas 288 reses à feira de Capuame, por “escravos
que vão ocupados na mesma condução”, a saber “Miguel Mistisso por
guia, Gonçalo e Francisco”. A boiada foi tangida por Joaquim
(mestiço), José Bernardes (índio), Francisco Nunes (mulato), Luiz
(mulato) e dois “pretos captivos” – Romão e Antônio. “Estes
tangedores vão alugados a selario o Mistisso Joaquim por doze mil
reis, e os cinco cada hum a onze mil reis forma q´ milhor se poderão

646 OFICIO do governo interino do
Piauí, a Martinho de Melo e Castro,
sobre a administração das fazendas
que pertenceram a Domingos Afonso
Sertão, antes de confiscadas aos
jesuítas, e acerca da arrematação das
boiadas das inspeções. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 18, D. 904.
647 PETIÇÃO de 10 de março de
1730, dos moradores do rio São
Francisco, reclamando que, afora o
tributo estabelecido a partir de 1727
para o transporte das boiadas,
estavam sendo obrigados a pagar
taxa nas diferentes passagens
daquele rio e que a cobrança era feita
com violência. IEB/USP - COL. ML,
50.34.
648 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p.124.
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649 OFICIO do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre a organização do transporte de
gado que iria participar na feira de
Capuame, na Bahia, e que era
proveniente das fazendas dos padres
da Companhia de Jesus. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D. 656.
650 COSTA, Hernani Maia. O
triângulo das barreiras...Opus cit., p.
42.
651 CARTA (cópia) que escreveu o
coronel Pedro Barboza Leal da
Jacobina ao vice-rei do Brasil. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1338.

ajuntar, emportão todos 67$000”649. Provavelmente, não se trata de
escravos relacionados ao tráfico negreiro, mas cativos alugados para
a condução do gado em número reduzido, tal como o ofício exigia.

2.5. Registros

Por seu turno, ao registro cabia arrecadar os direitos de saída
da produção da lavoura, criação, mineração, escravos e fazendas
secas e molhadas650. Nos sertões do Norte havia poucos registros, a
maioria localizada nos territórios de extração aurífera dos termos da
vila de Jacobina e Rio de Contas. O que se pretendia com a instalação

652 DERROTA da cidade da Bahia
para minas da Jacobina. In NEVES,
Erivaldo
Fagundes;
MIGUEL,
Antonieta (et al.). Caminhos do
sertão: ocupação territorial, sistema
viário e intercâmbios coloniais dos
sertões da Bahia. Salvador: Editora
Arcadia, 2007. p. 72.

de registros nessas regiões era vigiar possíveis fraudes do quinto e

653 CARTA (cópia) que escreveu o
coronel Pedro Barboza Leal da
Jacobina ao vice-rei do Brasil. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1338.

Jacobina652. O coronel Pedro Barboza Leal, em missiva de 22 de

descaminhos do ouro ao longo da estrada “que say dos confins da
Jacobina a buscar o porto da Cachoeira pelo rio Jacuipe abaixo”651.
A derrota de Joaquim Quaresma Delgado cita o registro da
Sapucaia (figura 18), situado entre o rancho de José Dias e a vila de
fevereiro de 1722 enviada ao vice-rei do Estado do Brasil, Vasco
Fernandes Cezar de Menezes, argumentou sobre o melhor método de
fiscalizar a cobrança dos quintos do ouro retirado de Jacobina. Para
ele, o projeto envolveria...
“hum

official,

e

Caza

de

Registro...se

aqui

ouverá

superintendente como há nas Minnas geraes, ficaria corrente
asistindo este nesta Estrada e Vila com o seu Escrivão...Logo
despachei o Guarda mor com o Escrivão e Thezour.º para a dita
653

estrada, donde há de se fabricar a Caza de Registro”

.

A vigilância imposta ao mineral retirado de Jacobina levou
Barboza Leal a desenhar “hum tosco Mapa, e a brevidade do tempo,
me premitio, que senão dirige mais que tão somente o que V. Ex.ª
forme algum conceyto da figura que faz, o territorio das Serras da
Jacobina para ser a direção que levo das Cazas da arrecadação ou
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do Registro”654. Até onde se sabe, esse “rascunho”, infelizmente, se
esvaiu no tempo.
Figura 18 – Registro da
Sapucaia. Imagem retirada do
mapa “Comarca da Jacobina
dividida pelo campo iluminado
de cor capital”. Original do
Arquivo Histórico do Exército
Brasileiro
(AHEx).
Código:
0249. Localizador: 02.02.249.

Não obstante, em 1785 o governador da Bahia, D. Rodrigo José
de Menezes, alertava o secretário de estado da Marinha e Ultramar
sobre os constantes extravios de ouro em pó feitos por “traficantes”
dos núcleos urbanos da Jacobina e Rio de Contas, “porque sendo
tantas as estradas, e veredas que há, no vasto continente desta
Capitania, dificultoza he a empresa de guarnecer ainda os necessários
registros”655. Às vistas da autoridade da Bahia, o “remédio” seria a
implantação de registros e aparelhá-los com soldados capazes de
enrijecer o controle da circulação nos caminhos. Dessa maneira, foram
fundados quatro registros estrategicamente locados no território da
comarca da Jacobina: o primeiro na fazenda Una; o segundo na Casa
de Fundição de Jacobina; o terceiro no sítio Pinda e, por fim, o quarto
locado na estrada do Jacuipe, “que sae da fazenda Caruanha e se vai
meter naquella do Jacuipe, e desta na Villa de Jacobina”656.
O controle também culminou no universo dos currais. Os
frequentes roubos de gado vacum e cavalar estimularam diferentes
instâncias da sociedade das capitanias do Norte a encontrar medidas
que viabilizassem a proteção dos animais ao longo da condução. A
instalação de registros em sedes de fazendas pareceu a solução
acertada. Os oficiais da câmara da cidade de Natal requereram a Sua
Majestade, em 1729, o “remédio” ao continuado furto de gado
cometido nos sertões das capitanias do Rio Grande e Ceará. Eles
propuseram que, em cada ribeira “desta capitania e dos mais sertoins”,

654 CARTA (cópia) que escreveu o
coronel Pedro Barboza Leal da
Jacobina ao vice-rei do Brasil. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1338.
655 OFICIO do governador D.
Rodrigo José de Menezes a Martinho
de Melo e Castro, em que relata
minuciosamente as dificuldades que
havia para fiscalizar o extravio do
ouro em pó, que praticavam os
traficantes da vila da Jacobina e
minas anexas, com grave prejuízo da
Real fazenda. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 61, D. 11761.
656 idem.
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657 CARTA dos oficias da câmara de
Natal ao rei (D. João V) sobre os
contínuos roubos de gado vacum e
cavalar nos sertões do Rio Grande do
Norte e Ceará e pedindo que se
ordene o estabelecimento, em cada
ribeira,
se
um
encarregado
responsável pelo assentamento do
gado que se conduz para fora dela.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Rio
Grande do Norte, Cx. 2, D. 141.

se erigisse “hum homem de san consciencia q´ a seu cargo seja

658 idem.

do Jaguaribe, Caracú, Bonabuyú, Inhamús, Caratheús e Rio Salgado,

659 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem ao Brasil...Opus cit., p. 114.

isto é, da capitania do Ceará; 2) Serrinha – que fiscalizaria o gado

cometido o cuidado de registar todos os gados q´ em lotes sairem res
a vender”657. Cabia ao “registrador” receber cartas de guia, “em que se
deve declarar o numero de cabeças q´ traz o passador de cada lote; e
as marcas, p.ª este com ella poder livremente pasar pelas mais ribeiras
donde houver Registador”. Com efeito, as localidades eleitas para o
fim foram: 1) Tabocas – que controlaria o gado descido das ribeiras

vindo do interior da Paraíba, aquele criado nos Cariris Velhos,
Piranhas, Piancó, Rio do Peixe, Sabugi e Seridó; e, 3) haveria outro
registro no rio Capibaribe, que receberia as cartas de guia dos
passadores provenientes dos sertões da comarca de Pernambuco658.
O registro de Malhada existia em 1817, quando os
naturalistas Spix e Martius descreveram que, além de gado, eram ali
fiscalizados e taxados “sal da terra”, escravos e fazendas secas e
molhadas, artigos que animavam os comerciantes dos sertões da
Bahia e Pernambuco a negociarem com a população da capitania de
Minas Gerais659.
Assim, o pouso, a passagem e o registro conviveram com o
movimento do gado, da gente e dos objetos nos caminhos e nos rios.
As pausas improvisadas debaixo de árvores, ranchos ou hospícios
geravam formas de convívio social que possibilitava a recuperação do
caminhante, estimulando-o a perseverar nas suas jornadas pelos
sertões distantes. Em certos momentos, a pausa se convertia em
fixação, garantindo o aparecimento de sólidas povoações formadas
pela reunião de casas ao redor ou nas proximidades de uma capela.
Geralmente, os aglomerados de pessoas buscavam seu “lugar ao sol”
peticionando ao rei a oficialização ao status de paróquia, julgado, vila
ou cidade, qualitativos estruturantes de uma complexa e hierárquica
rede de povoações, assunto da segunda parte dessa tese.

“E ainda fica continuando e com determinação de hir para
os sertões do seu Bispado, onde inda não foi algum dos
seus antecessores. Sendo certo lá carece muito e com
mais eficacia do pasto espiritual e sem duvida fará nisso
hum grande servisso”.
D. Fr. Luis de Santa Teresa, bispo de Pernambuco
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660 BUENO, Beatriz P. Siqueira.
Desenho e desígnio: o Brasil dos
engenheiros militares (1500-1822).
São Paulo: Edusp: Fapesp, 2011. p.
298.
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N

os sertões do Norte, a rede eclesiástica de capelas e
freguesias, em termos cronológicos, precede a civil
estruturada por julgados, vilas e cidades, ambas, no
entanto, subordinadas à Coroa660. Recentes estudos

sobre a História da Urbanização brasileira perceberam essa
particularidade em diferentes áreas da colônia661, conferindo à Igreja
Católica uma importante papel a serviço do rei nos processos de
delimitação e conhecimento de áreas indefinidas. No entanto, a
formação dessa malha de assentamentos humanos ao redor de um
espaço sacralizado - assim como a definição das jurisdições de macroescala - firmou-se sobretudo por negociações, acordos, tensões e
jogos de poder entre agentes de diferentes perfis sociais e políticos.
Nesse aspecto, situa-se o Padroado régio, uma aliança política
efetivada entre a Coroa portuguesa e a Igreja Católica cujos
desdobramentos possibilitaram o surgimento, no Brasil-colônia, de
arcebispados, bispados, prelazias, paróquias, ermidas e missões
religiosas, dimensões eclesiásticas, geográficas e materiais que

661 Para a capitania de Minas Gerais
há o trabalho de FONSECA, Cláudia
Damasceno. Arraiais e vilas d´el rei:
espaço
e
poder
nas
Minas
setecentistas. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2011. Sobre a capitania de
São Paulo no tempo do governador
Morgado de Mateus situa-se a
pesquisa
de
DERNLT,
Maria
Fernanda. Método e arte: criação
urbana e organização territorial na
capitania de São Paulo, 1765-1811.
Tese (doutorado), Faculdade de
Arquitetura
e
Urbanismo
da
Universidade de São Paulo (FAU
USP). São Paulo, 2010. Com respeito
às capitanias do Norte existem os
trabalhos de JUCÁ JUCÁ NETO,
Clovis
Ramiro.
Primórdios
da
urbanização no Ceará. Fortaleza:
Edições UFC: Editora Banco do
Nordeste
do
Brasil,
2012.
CARVALHO,
Juliano
Loureiro.
Formação
territorial
na
mata
pairaibana 1750-1808. Dissertação
(mestrado), Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Salvador, 2008.
BITTENCOURT, Adriano Andrade. O
outro lado da baía: a gênese de uma
rede urbana colonial. Salvador:
Edufba, 2013. Não se pode esquecer
do trabalho inaugural de MARX,
Murillo. Cidades no Brasil, terra de
quem? São Paulo: Nobel: Edusp,
1991. E a nossa dissertação de
mestrado ARRAES, Damião Esdras
Araújo. Curral de reses, curral de
almas: urbanização do sertão
nordestino entre os séculos XVII e
XIX.
Dissertação
(mestrado),
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAU USP). São Paulo, 2012.
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662 RUPERT, Arlindo. Historia de la
Iglesia em Brasil. Madrid: Editorial
Mapfre, 1992. p. 39.
663 RUPERT, Arlindo. Historia de la
Iglesia em Brasil...Opus cit., p. 39.
664 BOSCHI, Caio César. Os leigos e
o poder (irmandades leigas e políticas
colonizadoras em Minas Gerais). São
Paulo: Editora Ática, 1986. p. 86.
665 AZZI, Riolando. A instituição
eclesiástica durante a primeira época
colonial. In HORNAERT, EDUARDO
et. al. História da Igreja no Brasil:
ensaio de interpretação a partir dos
povos. Primeira época, período
colonial. 5 ed. Petrópolis: Vozes,
2008. p. 162.
666 HESPANHA, António Manuel. A
igreja. In MATTOSO, José (dir.).
História de Portugal. O antigo regime.
Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p.
258.
Ver
também
TORRESLODOÑO, Fernando. Paróquia e
comunidade na representação do
sagrado na colônia. In TORRESLODOÑO, Fernando (org.). Paróquia
e comunidade no Brasil: perspectiva
histórica. São Paulo: Paulus, 1997. p.
55.

traduzem a dilatação da cristandade em territórios regidos pela
monarquia portuguesa.
O Padroado remonta aos séculos IX e X quando a prática de
padroeiros de igrejas e capelas se tornou habitual662. No século XV,
com o advento das grandes navegações ultramarinas, a Santa Sé
procurou legitimar sua autoridade em novos horizontes geográficos, e,
dessa maneira, foram assinadas bulas que incumbiam os reis de
Portugal de divulgar a fé católica nas terras colonizadas. As bulas
Dum diveras (13 de junho de 1452) e Romanus Pontifex, por exemplo,
confirmaram a posse da Coroa sobre os territórios conquistados, tendo
em conta, sobretudo, a criação de igrejas e o envio de missionários
com o prévio consentimento episcopal663.
Essa aliança, portanto, afirmava o exercício da Coroa como
“protetora” da fé católica em seus domínios ultramarinos. A partir de
então, os reis estabeleciam as diretrizes da ação da Igreja,
transformando a evangelização num assunto de Estado, isto é, o uso
da Igreja como mediação de expansão dominial664. A autoridade
papal, conforme refletiu Riolando Azzi, era relativamente pequena
sobre a vida da colônia, em vista dos plenipotenciários poderes
concedidos aos monarcas665. Em contrapartida, cabia à Coroa, além
da arrecadação dos dízimos, a faculdade de apresentar múltiplas
dignidades eclesiásticas como a seleção de arcebispos, bispos e
vigários colados, a criação de novos arcebispados, bispados e
freguesias e promover a construção e conservação das capelasmores, conventos, igrejas e palácio dos bispos666. Em termos
geográficos, o ordenamento do território eclesiástico, em suas
diferentes escalas, era expediente régio e acompanhou intimamente
os seus interesses geopolíticos.
O território eclesiástico do Brasil-colônia esteve dividido em
arcebispados, bispados, prelazias, comarcas, freguesias e aplicações.
A fundação dessas circunscrições foi um processo lento, e seu número
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implicou amplas extensões territoriais com fronteiras muitas vezes
imprecisas,
apostólicas

667

o

que

dificultava

o

cumprimento

das

funções

.

Os bispados, segundo os historiadores portugueses Ana
Cristina Nogueira da Silva e António Manuel Hespanha, eram
caracterizados materialmente pela “visitação”, inspeção presencial
feita pelo bispo às paróquias sob sua administração668. As visitações
tornaram-se práticas habituais após as resoluções do Concílio de
Trento (1545-1563) atinentes à nova configuração política da Igreja.
Por isso, os bispos foram obrigados a enviar ao Papa um relatório - a
visita ad limina apostolorum – dando conta dos aspectos materiais,
econômicos, espirituais e sociais das paróquias de suas dioceses669.
Nessas ocasiões era possível averiguar o estado arquitetônico das
capelas filiais e igrejas paroquiais, a condição espiritual dos fregueses
e a conduta dos sacerdotes, como andava a arrecadação dos dízimos,
a quantidade de almas de comunhão e questões relativas à reforma
territorial do bispado, isto é, divisão de paróquias, erguimento de
novas capelas ou colação de curatos amovíveis. Às vezes, o bispo,
por motivos diversos, não conseguia visitar todo o território,
designando um visitador a fim de executar os compromissos pastorais.
Em 1729, por exemplo, Antonio Troyano, bispo do Maranhão,
encaminhou um visitador à capitania do Piauí para que lhe informasse
da situação espiritual dos moradores e os conflitos de jurisdição
suscitados pelo pároco da freguesia da Barra do rio Grande do Sul670.
Além dessa visita ao Piauí, conhece-se outros relatórios escritos pelos
bispos de Pernambuco entre 1680-1746, pelos quais foram
identificados os níveis hierárquicos da rede de freguesias e dados
geográficos, como a localização dos templos e a respectiva extensão
do território paroquial671.
O bispado da Bahia foi fundado em 1551, sendo contemporâneo
à criação do Governo Geral e à implantação da capital da colônia – a
Cidade da Bahia – ambos em 1549. Anos mais tarde, formalizaram-se

667 SALGADO, Graça (coord.).
Fiscais e Meirinhos: a administração
no Brasil colonial. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1985. p. 115.
668 SILVA, Ana Cristina Nogueira;
HESPANHA, António Manuel. O
quadro espacial. In MATTOSO, José
(dir.). História de Portugal. O Antigo
Regime. Lisboa: Editorial Estampa,
1998. p. 38.
669 NOGUEIRA, Patrícia Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum do
bispado de Pernambuco (1680-1746):
aspectos históricos e historiográficos.
Revista Fontes, n. 2, 2015-1, p. 1.
670 CARTA ao governador do
bispado do Maranhão, Antonio
Troyano, ao rei (D. João V), sobre a
sua tomada de posse na jurisdição
espiritual do Piauí e informando a
cerca da administração religiosa.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração Central_
Conselho Ultramarino_Piauí, Cx.1, D.
45.
671 As visitações foram transcritas
por Patrícia Moreira Nogueira em seu
artigo Considerações sobre os
relatórios de visitas ad limina
apostolorum
do
bispado
de
Pernambuco (1680-1746): aspectos
históricos e historiográficos. Revista
Fontes, n. 2, 2015-1, p. 1-50.
.
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672 AZZI, Riolando. A instituição
eclesiástica durante a primeira época
colonial...Opus cit.,p. 173.

as dioceses de Pernambuco (1676) e do Maranhão (1677)672. O

673 EPÍTOME histórico da vida e
acções de D. José Fialho no estado
de bispo de Pernambuco, arcebispo
da Baía e bispo da Guarda, escrito
pelo frei João da Apresentação
Capeli, frade menor da Província do
Brasil. Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (ANTT). Manuscritos do
Brasil, liv. 41.

Olinda, abrangia uma vasta circunscrição englobando distintas

674
MENDONÇA,
Pollyanna
Gouveia.
Sacrílegas
famílias:
conjugalidades clericais no bispado
do Maranhão no século XVIII.
Dissertação (mestrado), Universidade
Federal Fluminense (UFF). Niterói,
2007. p. 25.

bispado de Pernambuco, com residência episcopal na cidade de
capitanias. Num epítome escrito pelo frei João da Apresentação Capeli
é possível imaginar os limites da diocese pernambucana no início do
século XVIII:
…começando ela parte do Sul do Rio de S. Francisco que fica
pela costa do mar sincoenta legoas distante da Cidade de
Olinda, e ahy divide com o Arcebispado da Bahya, servindo o
mesmo Rio de termo entre hum, e outro; e caminhando o Rio
arriba por muitas legoas lá vay dividir o Bispado com o do Rio de

675 AZZI, Riolando. A instituição
eclesiástica durante a primeira época
colonial...Opus cit.,p. 173.

Janeiro, na ultima freguezia, que hé S. Antonio da Manga, e

676 KANTOR, Iris. Pacto festivo em
Minas colonial: a entrada triunfal do
primeiro bispo na Sé de Mariana.
Dissertação (mestrado), Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Univesidade de São
Paulo (FFLCH – USP). São Paulo,
1996. p. 34.

onde está a Serra dos Cocos, e outra chamada de Beypaba

rodeando por distancia de innumeraveis legoas athé o lugar,
(Ibiapaba), deyxa fora á Parnaiba, e o Peáuhim...

673

O bispado do Maranhão, com sede em São Luís, foi aprovado,
em 30 de agosto de 1677, pelo Papa Inocêncio XI sob os imperativos
da bula Super Universas Orbis Ecclesiae674. Contou com a capitania
de mesmo nome e a do Piauí a partir de 1725; antes, esta esteve
subordinada ao bispado de Pernambuco. As outras dioceses do
período colonial foram Pará (1719), Mariana (1745) e São Paulo
(1745)675, regiões aqui abordadas sem grande aprofundamento por
estarem fora do escopo geográfico do objeto de estudo. A criação de
novos bispados, como salientou a historiadora Iris Kantor, ancorou-se
por desígnios múltiplos. Por um lado, dizia respeito ao interesse
geopolítico da metrópole lusa de ver as fronteiras dos seus domínios
americanos estendidas para além da linha virtual do Tratado de
Tordesilhas. Por outro, alinhava-se aos projetos da Igreja romana de
constituir um clero nativo nas conquistas ultramarinas, à necessidade
normatizar as populações coloniais e subordinar os sacerdotes
paroquiais locais ao poder episcopal676.
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A prelazia era uma circunscrição quase episcopal com sede
comandada por um pastor especial, o prelado677. Uma vez criada,
deveria administrar uma área dividida pelo bispo e orientar sua
respectiva população nos assuntos religiosos. A diocese de
Pernambuco havia antes sido sede de prelazia instituída, em 1614,
pelo papa Paulo V678.

Em 1745, a mesma bula que fundou os

bispados de Mariana e São Paulo erigiu as prelazias de Goiás e
Cuiabá. Acima dos bispados esteve o arcebispado da Bahia fundado,
em 1676, pelo edito papal Inter Pastoralis Offici Curas, com jurisdição
superposta aos limites das capitanias da Bahia e Sergipe del Rei679.
Finalmente, havia a paróquia ou freguesia, unidade espacial
oficial mínima dos assuntos religiosos, domínio de jurisdição do pároco
escolhido pelo bispo ou pela Coroa no caso dos vigários colados. A
acepção semântica do termo “paróquia” denota, desde o século V, a
ideia de agrupamentos humanos supervisionados pelo “pároco”680. No
dicionário do jesuíta Raphael Bluteau, o “parrocho”, entre os romanos,
significava o mesmo que provedor, ou repartidor, aquele que tinha o
cargo de extrair e dar lenha gratuitamente aos enviados do
imperador681. Por analogia, e se apropriando de conotação mística, o
padre, “pároco”, fornecia a “lenha espiritual” - administração dos
sacramentos e outras matérias de teor religioso - aos paroquianos
reunidos em comunidade. Em relação à palavra “freguesia”, Bluteau
define o léxico em termos mais simplificados como a “igreja paroquial,
o lugar da cidade, ou do campo em que vivem os freguezes”682. Uma
simplificação com desdobramentos em três escalas: a primeira relativa
à arquitetura ou ao templo propriamente dito; a segunda atrelada ao
urbano no qual a cidade ou vila poderia ser fracionada em distintas
áreas submetidas à autoridade da igreja paroquial; e, por último, a
dimensão rural, amplificada, que poderia congregar capelas filiais e
uma população residente em fazendas ou em aldeias não oficializadas
pelo Estado português. Essas três escalas de freguesia também foram

677 SALGADO, Graça (coord.).
Fiscais e Meirinhos...Opus cit., p. 118.
678 AZZI, Riolando. “A instituição
eclesiástica durante a primeira época
colonial...Opus cit., p. 174.
679 ALMEIDA, Fortunato de. História
da Igreja em Portugal. vol II. Lisboa:
Livraria Civilização-Editora, 1968. p.
23.
680 OLIVEIRA, P. Miguel. As
paróquias rurais portuguesas. Sua
origem e formação. Lisboa: Uniaõ
Gráfica, 1950. p. 10.
681 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino: aulico, anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. p. 280. Disponível em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 01
jul. 2016.
682 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...opus cit., p. 206.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 01
jul. 2016.
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683 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei: espaço e
poder nas Minas setecentistas. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2011. p.
85.
684 SILVA, Ana Cristina Nogueira da.
O modelo espacial do Estado
Moderno. Reorganização territorial
em Portugal nos finais do Antigo
Regime. Lisboa: Editorial Estampa,
1998. p. 52-53.

identificadas, na França, por Cláudia Damasceno Fonseca sob a
palavra “paroisse”683.
Contudo, de acordo com Ana Cristina Nogueira da Silva, a
freguesia cumpriu um importante papel no enquadramento político do
espaço em Portugal e na Europa (e como abordaremos a seguir nos
sertões do Norte), pois a partir dela a Santa Sé inventou uma

685 SILVA, Ana Cristina Nogueira;
HESPANHA, António Manuel. O
quadro espacial...Opus cit., p. 38.

concepção territorial de poder que foi “capitalizado” a posteriori pelas

686 MARX, Murillo. Cidade no Brasil
terra de quem? São Paulo: Nobel;
Edusp, 1991. p. 18.

caracterizada pela forte centralidade das funções de consciência e de

687 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...opus cit., p. 521.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 04
jul. 2016.

instâncias civis684. A freguesia designava uma relação de poder
ordenação civil685. Cabia aos padres regular o cotidiano moral das
comunidades a ele sujeitas estabelecendo lógicas de convivência
entre os fregueses e sistematizar, em róis, os batismos, os
matrimônios e os óbitos. Sem esquecer que, na Páscoa, a anotação
do número de almas de confissão e a quantidade de fogos da paróquia
era obrigatória, ou seja, tratavam-se de formalidades administrativas
essenciais ao enquadramento do espaço referido por Nogueira da
Silva. Ou, como sugeriu Murillo Marx, a freguesia instituída
representava o reconhecimento da Coroa - umbilicalmente unida à
Igreja Católica por meio do Padroado e suas negociações correlatas de toda uma região indefinida ou em fase de expansão demográfica686.
Sob o âmbito da politica régia, o status de paróquia “convertia” sertões
em territórios assumidos como oficiais, inserindo-os nos projetos de
reforma espacial levados a cabo pela Coroa em diversos momentos
da história colonial do Brasil.
Adota-se a expressão “conversão” segundo os significados
contemporâneos à cronologia desse trabalho. Por isso, retoma-se a
Bluteau. O lexicógrafo situou o termo em quatro contextos
particularmente elucidativos às questões perseguidas nesse e em
outros capítulos da tese. Num primeiro aspecto, indica-se a
modificação da característica física da matéria quando se “muda huma
cousa em outra. Mudarse em alguma cousa...as exhalaçoens se
convertem em nuvens”687. Nessa mesma direção, transformava-se o
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mundo envolvente por meio de significativas alterações materiais: o
céu límpido não era o mesmo no transcurso do dia, assim como após
o cessar da chuva o que estava seco e cinza ressuscita-se em vivos
tons de verde. Existe, dentro desse entendimento, uma “conversão”
física dos elementos constitutivos da paisagem. Logo a seguir, Bluteau
sublinha a “conversão” do indivíduo, conduzindo-o dos seus vícios ao
“estado de melhor vida”, uma modificação que afetava a maneira de
estar-no-mundo de alguém. A terceira definição reside no nível
religioso, atribuindo a “conversão” dos hereges e gentios alinhada às
práticas da Igreja Católica de transformação dos protestantes e dos
árabes (e, por extensão, o indígena) em fiéis católicos. Por último,
observa-se o verbo “converter” veiculado à moral, “converter em cousa
de seu uso a fazenda alheia...converter o dinheiro público em seu
proveito particular”688. Talvez seria possível deslocar a última acepção
à escala do território e do urbano. Dado que foi prática comum, durante
os séculos de colonização, o uso dessas dimensões geográficas para
usufruto de determinados agentes, dito de outro modo ou
parafraseando Bluteau: converter o território e o espaço urbano em
seu proveito particular.
A semântica refletida para o termo “converter” tem matiz
eurocêntrico, uma hermenêutica aplicável aos sertões do Norte em
virtude do seu impacto simbólico-material nos processos de
urbanização da Coroa e de seus representantes. Essa metodologia foi
admitida em outras pesquisas sobre o tema, como a de Fonseca
referente à capitania de Minas Gerais689; a de Maria Fernanda Derntl
sobre São Paulo de meados do século XVIII690; a de Renata Araujo
sobre a Amazônia e Mato Grosso691 e a de Clovis Ramiro Jucá Neto
que estudou o Ceará setecentista direcionado ao debate em voga no
final dos anos 90692.
Contudo, recorde-se que os sertões já estavam convertidos,
consoante à cultura indígena, antes da chegada do português. Uma
metamorfose que deixou raros vestígios, tornando laboriosa as

688
BLUTEAU,
Raphael.
Vocabulario Portuguez & latino...opus
cit.,
p.
521.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 04
jul. 2016.
689 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
83.
690 DERNTL, Maria Fernanda.
Método e arte: criação urbana e
organização territorial na capitania de
São Paulo (1765-1811). Tese
(doutorado),
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo
da
Universidade de São Paulo (FAU
USP). São Paulo, 2010.
691 ARAUJO, Renata Malcher de. As
cidades da Amazónia: Belém,
Macapá e Mazagão. Porto: Faup
Publicações, 1998; ARAUJO, Renata
Klautau Malcher de. A urbanização do
Mato Grosso no século XVIII: discurso
e
método.
Tese
(doutorado),
Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de
Lisboa. Lisboa, 2000.
692 JUCÁ NETO, Clovia Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012.
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693 GIANESELLA, Rubens Ramos.
Paisagens no tempo: vilas litorâneas
paulistas. Dissertação (mestrado),
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAU USP). São Paulo, 2008.
p. 21.

investigações acadêmicas enviesadas sobre o tema. Por essa razão,

694 REIS, Nestor Goulart. As minas
de ouro e a formação das Capitanias
do Sul. São Paulo: Via das Artes,
2013.

Nestor Goulart Reis694. O primeiro autor fiou-se também na

695 GIANESELLA, Rubens Ramos.
Paisagens no tempo...Opus cit., p. 21.

índios na formação da rede de povoações da capitania de São

696 MONTEIRO, John. Tupis, tapuias
e historiadores: estudos da História
Indígena e do indigenismo. Tese
(Livre
Docência),
UNICAMP.
Campinas, 2001. p. 5.
697 MONTEIRO, John. Tupis, tapuias
e historiadores...Opus cit., p. 7.

a tese se ampara em perspectiva multidisciplinar, destacando-se a
Arqueologia, a Antropologia, a História Cultural e nos mais recentes
estudos da urbanização brasileira feitas por Rubens Gianesella693 e
multidisciplinaridade com o objetivo de demonstrar o papel central dos
Vicente. Suas constatações indicam nativos não como coadjuvantes
da história da urbanização ou obtusos às transformações da
paisagem, mas como agentes ativos dos processos de conversão do
território695. A omissão do índio como agentes de sua própria história
foi considerada pelo historiador John Monteiro como um dos pilares
da historiografia “pessimista” desenvolvida no Brasil a partir de
meados do século XIX696. Nos anos 50 do século XX ecoaram novos
trabalhos na Antropologia que repensaram o lugar do índio, saltando
“do silêncio dos arquivos para uma vida mais agitada nas
monografias”697.
Dessa forma, admite-se, neste estudo, duas “conversões”: uma
estimulada pelos agentes adventícios conforme os significados
propostos por Bluteau e outra forjada pelos nativos, cristalizada em
discretas pistas materiais, hoje talvez inexistentes, porém, em alguns
momentos, narradas pela documentação manuscrita oficial.
Esclarecida a metodologia, retomemos às circunscrições
eclesiásticas.

Convém,

antes

de

percorrer

os

meandros

historiográficos da construção da rede de freguesias dos sertões do
Norte, descrever o papel das capelas na conversão do território. Aliás,
a construção de uma ermida correspondia à implantação de duplo
poder sobre a paisagem: o primeiro dizia respeito à Igreja, receptora
da parcela de terra doada voluntariamente ao santo de devoção do
doador; o segundo aludia ao concessor ou grupo de pessoas ciosas
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de assistência espiritual, mas, por vezes, atentas em controlar o
cotidiano de outrem.

3.1. Capelas filiais

O número de capelas - também chamadas de “aplicações”698 aumentou gradativamente no decorrer da ocupação dos sertões do
Norte e acompanhou, em alguns casos, o interesse socioeconômico e
politico daqueles que buscavam inspecionar o cotidiano dos
moradores ou o parcelamento das sesmarias. Com efeito, a Casa da
Torre, os Guedes de Brito e outros grandes sesmeiros restringiram a
construção de templos católicos em suas terras, porque uma parcela
de terra, pequena que fosse, significava a redução do poderio
fundiário. Em 1699, o carmelita frei Joseph de São Nicolau, em missão
pelo vale do rio São Francisco, provavelmente numa região que
englobava as capitanias de Pernambuco e Piauí, questionou os
moradores sobre a razão de poucas capelas e sacerdotes naquela
área. Disseram-lhe que Leonor Pereira Marinho (senhora da Torre),
Domingos Afonso Mafrense e Antonio Guedes de Brito eram senhores
de mais de trezentas léguas de terras e “não querião q´ se fizesse
igreja”699. Além desse grupo, havia aqueles que construíram ermidas
em suas fazendas a fim de cumprir unicamente os preceitos da vida
católica. A propósito, a existência de uma fazenda ou área
devidamente ocupada não significava o surgimento de uma capela.
Existiram ribeiras, como as do Navio e da Cruz, ambas da capitania
de Pernambuco, com nenhuma capela no curso do rio, apesar dos
bons índices de povoamento.
Onde não havia ermida, os moradores “fabricavam”700 oratórios
ou altares portáteis nas fazendas, locus da sacralidade doméstica. Ali,
guardavam-se as imagens dos santos de devoção, rosários e outros
objetos voltados à meditação individual ou em grupo701. Defronte das
imagens sacras, vizinhos da família e sacerdotes convidados rezavam

698 O termo “aplicação” aparece nos
sertões do Norte num documento de
1810. Em Minas Gerais a expressão
era usual no século XVIII. Ver
FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
112.
699 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o
requerimento dos povoadores e
descobridores do sertão do Piauí,
solicitando a posse das terras que
cada um tivesse descoberto e fosse
descobrindo, pagado apenas o foro à
Fazenda Real. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 4.
700 Fabricar: construir, edificar. Ver
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...opus cit., p. 3.
Disponível
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http://www.bbm.usp.br. Acesso em 08
jul. 2016.
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no século XVIII, a mesma semântica
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representação”.
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Uma
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patrimônio no Ocidente, séculos
XVIII-XXI: do monumento aos
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São
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Estação
Liberdade, 2009. p. 62.
701 RUSSO, Silveli Maria de Toledo.
Espaço doméstico, devoção e arte: a
construção histórica do acervo de
oratórios brasileiro, séculos XVIII e
XIX. Tese (doutorado), Faculdade de
Arquitetura
e
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da
Universidade de São Paulo (FAU
USP). São Paulo, 2010. p. 37.
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Horizonte: Ed. do Autor, 2007. p. 92.

novenas em dias santos entoando músicas litúrgicas. Olavo Pereira
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DINIZ,
Nathália
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Montenegro. Velhas fazendas na
Ribeira do Seridó. Dissertação
(mestrado), Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (FAU USP). São Paulo, 2008.
p. 112.

conforme Nathália Diniz, em outras edificações situadas na capitania

704 DESCRIÇÃO do bispado do
Maranhão. In Códice Costa Matoso.
Coleção das noticias dos primeiros
descobrimentos das minas na
América portuguesa que fez o doutor
Caetano da Costa Matoso sendo
ouvidor-geral das do Ouro Preto, de
que tomou posse em fevereiro de
1749, & vários papéis. Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro, Centro de
Estudos Históricos e Culturais, 1999.
p. 922.

da Silva Filho mencionou a ocorrência de oratórios nas sedes das
fazendas Murici, Prazeres e Abelheiras702. O mesmo se repete,
do Rio Grande, como a Apaga Fogo e Timbaúba dos Gorgônios703.
Sobre

a

localização

das

aplicações,

privilegiava-se

a

proximidade aos caminhos e às fontes de água - ribeiras e olhos
d´água. De acordo com a “Descrição do bispado do Maranhão”, a
capela de Nossa Senhora da Conceição do Brejo dos Aroases situavase “junto a uma serra ao pé de um córrego admirável e delicioso que
derrama da mesma serra”704. Além desses, outros exemplares foram
construídos em serras e montes, “geografias” que adquiriram um forte
simbolismo na cristandade. Os milagres ocorridos num determinado

705 MARX, Murillo. Nosso chão: do
sagrado ao profano. São Paulo:
Edusp, 1988. p. 20.

monte da freguesia de Tucano (capitania da Bahia) estimularam o

706 VIDE, D. Sebastião Monteiro da.
Constituições
Primeiras
do
Arcebispado da Bahia. São Paulo:
Typ. 2 de Dezembro, 1853. p. 254.

25 pequenas ermidas que figuravam as estações da via sacra de

missionário capuchinho Apolonio de Todi, a edificar, entre 1785-1791,
Cristo. No cume, o “Calvário” simbólico, há o santuário principal com
imagens de santos de estima popular e centenas de ex-votos de
crentes agraciados por bênçãos divinas. Essas capelas sacralizaram
o monte, que havia sido batizado de Santo, o Monte Santo. De certo
modo, a “geografia” e as “arquiteturas”, numa visão de conjunto, se
tornaram a representação concreta do elo encontrado pelos fiéis entre
os mundos material e o espiritual, ou a passagem entre a Terra e o
Céu.
As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia - código
canônico que regrou, em alguns âmbitos, a vida colonial e esteve
atento às reformas doutrinais definidas do Concílio de Trento705 –
determinou em seu §692 os “lugares decentes” como os apropriados
à edificação de uma capela706. A decência caracterizava tanto pessoas
como lugares, abrigando em sua definição setecentista questões
éticas que transparecem aos olhos: “honestidade exterior, própria de
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pessoas, & lugares”707. Imagina-se, assim, a localização do templo –
acessível à congregação dos fiéis – e a forma topográfica – plana ou
inclinada – como duas especificidades dos “lugares decentes”
aludidos nas Constituições.
Como reza o parágrafo antes referido das Constituições, era
obrigatória uma petição de construção ao bispo ou arcebispo e, logo
depois, uma licença de aprovação da Coroa. Em 1793, José
Fernandes Guimarães, o procurador José Antônio de Faria Lima e
mais moradores do “certão” de Monte Santo expressaram a Sua
Majestade o interesse de erigir uma ermida708. Na mesma altura,
dessa vez na capitania do Ceará Grande, o capitão comandante da
ribeira do Jaguaribe, Manuel da Cunha Pereira, requereu a D. Maria I
a autorização para levantar uma capela em sua fazenda Boqueirão,
por estar distante mais de seis léguas da igreja mais próxima709.
Concedida a graça régia e a permissão das instituições
eclesiásticas, o grupo de pessoas ou o indivíduo cedia parte de seus
domínios fundiários a um santo padroeiro, configurando o patrimônio
religioso citado por Murillo Marx710. A parcela de terra santificada
propiciava a construção do templo e do seu respectivo adro. O
restante seria destinado à manutenção do edifício e à compra de
objetos litúrgicos. Caso os “vizinhos” ou o senhor doador conseguisse
arcar com o ônus do sustento de um sacerdote, o bispo seria capaz
de converter a aplicação em capela curada, esta administrada por um
capelão, isto é, uma capela filial da igreja máter sede de freguesia711.
Segundo Cláudia Damasceno Fonseca, as capelas filiais
apresentavam uma circunscrição territorial própria, uma divisão do
distrito da paróquia subordinada à autoridade do capelão que reunia
um determinado número de “aplicados” – católicos a quem se
administravam os sacramentos712. Por volta de 1672, o missionário
capuchinho frei Martinho de Nantes relatou que o capelão de Pambú,
cumpria seu “giro” quando percorria “mais de cem léguas para cima e

707 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...opus cit., p. 23.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 07
jul. 2016.
708 OFÍCIO do governador D.
Fernando José de Portugal para
Martinho de Mello e Castro, no qual
dá parecer favorável ao requerimento
de José Fernandes Guimarães, José
Antônio de Faria Lima e outros
moradores do sertão de Monte Santo,
em que pedem licença para erigir uma
capela.
Arquivo
Histórico
Utramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 79, D. 15262.
709 REQUERIMENTO do capitão
comandante da ribeira do Jaguaribe,
Manuel da Cunha Pereira, à rainha
(D. Maria I), a pedir licença para
edificação de uma ermida em
homenagem a N. Sra. das Dores, na
sua fazenda Boqueirão, freguesia das
Russas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino de Lisboa_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 12, D. 693.
Ver também JUCÁ NETO, Clovis
Ramiro.
Os
primórdios
da
organização do espaço territorial e da
vila cearense – algumas notas. In
Anais do Museu Paulista, São Paulo,
vol. 20, n.1, jan.-jun., 2012, p. 140.
710 MARX, Murillo. Cidade no Brasil
terra de quem...Opus cit., p. 31-49.
711 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
111.
712 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
112.
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713 MARTINHO DE NANTES, padre,
O.F.M. Cap. Relação de uma missão
no Rio São Francisco: relação sucinta
e sincera da missão do padre
Martinho de Nantes, pregador
capuchinho, missionário apostólico
no Brasil entre os índios chamados
cariris. 2 ed. São Paulo: Ed. Nacional,
1979. p. 35.

trinta para baixo a confessar os habitantes de um lado do rio (São

714 VIDE, D. Sebastião Monteiro da.
Constituições Primeiras...Opus cit.,p.
27.

ofertas de “meia estola”, isto é, “a metade daquelle rendimento que

715 SILVA, Cel. Ignacio Accioli de
Cerqueria. Memória histórica e
política da Província da Bahia. Vol V.
Bahia: Imprensa Official do Estado,
1937. p. 132.
716 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Tomo
V. Rio de Janeiro: Instituto Nacional
do Livro, 1945. p. 325.
171 MARTINHO DE NANTES, padre,
O.F.M. Cap. Relação de uma missão
no Rio São Francisco...Opus cit., p.
22.

Francisco)...dizendo missas nos lugares em que os portugueses se
reuniam para confessar”713. Outra especificidade da capela filial foi o
aparecimento da pia batismal construída em pedra e com capacidade
para a celebração do batismo714. O sustento do capelão provinha das
pertence ao pároco de todos os visinhos, ou aplicados respectivos a
cada capela, a fim dos ditos capellães (sic) os coadjuvarem naquella
parte na administração de todos os sacramentos...”715.
A documentação compulsada não identifica qual teria sido a
primeira aplicação erigida nos sertões do Norte. Porém, entrecruzando
manuscritos de naturezas diversas, foi possível assinalar a ocorrência
a partir da segunda metade do século XVII, como a anteriormente
citada capela de Pambú e outras fundadas nas missões capuchinhas
de Uracapá e dos índios Aramurus. Em 1666, os jesuítas, auxiliados
por seus neófitos, fabricaram capelas nos sertões da Bahia: em
Natuba, Santa Cruz da Canabrava, Massacará, Saco dos Morcegos e
Jerú716. Presume-se que antes de 1690, o despontar de ermidas nos
sertões esteve, na maioria dos casos, associado à catequização
indígena. Na realidade, como escreveu frei Martinho de Nantes, essas
capelas

missioneiras

eram

frequentemente

utilizadas

pelos

povoadores: “o fruto das missões não se limitou aos próprios índios,
os portugueses também se beneficiaram consideravelmente, tanto no
temporal como no espiritual...não havia senão um capelão para mais
de cem léguas de extensão”717. Desse ponto de vista, aqueles
templos, muitas vezes construídos em taipa e cobertos de palha,
serviram para converter o território, os nativos e continuar espalhando
a fé aos portugueses que decidiram habitar os sertões.
Na virada do século XVII para o XVIII, além do aumento das
missões religiosas em estratégicas partes das capitanias do Norte e
do Estado do Maranhão, é perceptível o crescimento de capelas
fundadas no território. Com efeito, na visita ad limina apostolorum de
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1701 escrita pelo bispo de Pernambuco, D. Frei Francisco de Lima718,
foram noticiados aspectos da urbanização empreendida pela Igreja,
como a dimensão aproximada da diocese, as políticas aplicadas à
conversão dos índios, os processos de reorganização da rede de
freguesias anexas ao bispado e a quantidade de capelas filiais
existentes nas respectivas paróquias (tabela 6).

Capelas filiais do bispado de Pernambuco, 1701
Freguesia

Número de
capelas filiais

Sé da cidade de Olinda

07

São Pedro Mártir

05

São Pedro Gonçalves do Recife

Não informa

Nossa Senhora do Rosário de Muribeca

14

Cabo de Santo Agostinho

21

São Miguel de Ipojuca

17

Nossa Senhora da Conceição de Serinhaem

10

São Gonçalo do Una

03

São Bento

03

Nossa Senhora da Apresentação da vila do Porto Calvo

08

Bom Jesus de Camaragibe

12

Santa Luzia da Alagoa do Norte

05

Vila de Santa Maria Madalena da Alagoa do Sul

03

Nossa Senhora do Ó

03

Nossa Senhora do Rosário da vila de Penedo

07

Santos Cosme e Damião da vila de Igarassú

12

Nossa Senhora da Conceição da vila de Itamaracá

10

São Lourenço do Tejucupapo

04

Nossa Senhora do Rosário da vila de Goiana

15

178 D. Frei Francisco de Lima era
carmelita
observante.
Foi
apresentado bispo do Maranhão em
1691, passou por nova apresentação
para a diocese de Pernambuco em
que foi confirmado bispo pelo papa
Inocêncio XII, em 22 de agosto de
1695. Administrou a circunscrição
episcopal pernambucana de fevereiro
de 1696 até 29 de abril de 1704, em
que faleceu. Suas relações políticas
proporcionaram a urbanização dos
sertões por incentivar a implantação
de freguesias em localidades chave
do território de seu bispado. Ver
ALMEIDA, Candido Mendes de.
Direito Civil Ecclesiastico Brasileiro
antigo e moderno em suas relações
com o Direito Canônico. Tomo
primeiro (segunda parte). Rio de
Janeiro: B. L. Garnier, Livreiro Editor,
1866. p. 578.
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Nossa Senhora da Penha de França de Taquara

02

Nossa Senhora das Neves da cidade da Paraíba

23

São Pedro e São Paulo de Mamanguape

03

Nossa Senhora dos Prazeres de Goianinha

02

Nossa Senhora da Apresentação da cidade de Natal

06

Nossa Senhora da Assunção de Fortaleza

08

Nossa Senhora do Rosário da Várzea

13

Santo Amaro de Jaboatão

14

São Lourenço da Mata

12

Nossa Senhora da Luz da Mata

12

Santo Antônio de Tracunhaem

05

Santo Antão da Mata

--

Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó ou Rodelas

--

São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande

--

Nossa Senhora da Vitória

--

Lugar entre Piancó e Piranhas

--

TOTAL

259

Tabela 6 – Capelas filiais do bispado de Pernambuco existentes em 1701 segundo
o relatório da visita ad limina do bispo de Pernambuco, D. frei Francisco de Lima,
realizado por seu procurador D. Manuel Banha Quaresma. Transcrito em
NOGUEIRA, Patrícia Moreira. Considerações sobre os relatórios de visitas ad limina
apostolorum do bispado de Pernambuco (1680-1746): aspectos históricos e
historiográficos. Revista Fontes, n. 2, 2015-1, p. 17-30

Lendo a tabela 6, percebe-se de imediato que a região produtora
de açúcar abrigou, no início do Setecentos, os maiores índices de
capelas. Obviamente, por se tratar de um território de ocupação
portuguesa de cronologia mais recuada que os sertões. Os dados
ainda informam que, nessas áreas, os valores eram assimétricos: as
freguesias com capelas acima das dezenas não eram contíguas no
espaço, como, por exemplo, Cabo de Santo Agostinho e a cidade da
Paraíba que congregavam respectivamente 21 e 23 ermidas. Para
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aquele ano, o status de vila ou cidade não era sinônimo de território
substanciado por muitas capelas; ao invés, em Natal existiram 06
unidades, enquanto que em São Miguel de Ipojuca, transformada em
vila em 1811, existiram 17 exemplares. Vale lembrar que o
entendimento de “sertão” na colônia se referia tanto às zonas
interiorizadas, relativas aos lugares onde os currais de gado se
alastravam, como a territórios litorâneos afastados de um determinado
centro de poder. Por isso, é provável que muitas capelas listadas na
tabela 6 se enquadram nessa última categoria de sertão. Ademais, a
autoridade eclesiástica de Pernambuco conhecia outras ermidas não
inventariadas, como foi esclarecido por seu procurador, D. Manuel
Banha Quaresma: “não só mandou Missionarios para os Sertões para
reduzir o gentio, e dizerem missas aos brancos em várias capelas, e
aldeas, que mandou fazer, e para que se fintavão os mesmos
sertanejos”719.
A implantação de capelas (nesse aspecto se ajustam outras
modalidades de povoação) narra sobre os ritmos de ocupação das
capitanias do Norte, estes nem sempre sucedidos de forma linear e
homogênea. Em todo o caso, demonstra-se que os processos de
conversão das zonas interiorizadas assistiram continuidades no tempo
e no espaço, mas também descontiguidades “topográficas” e
descontinuidades cronológicas. O fator humano teve (e tem) o seu
devido peso nesses fenômenos de rearranjar a “polifonia” das escalas
e medidas dos sistemas espaço-temporais, como refletiu o geógrafo
francês Chistrian Grataloup720. Para tanto, situar os lugares, as regiões
e a sociedade numa certa conjuntura política, econômica e cultural –
isto é, no domínio da História, propicia a compreensão desses “sons
dissonantes e/ou harmônicos” que fala Grataloup; quer dizer, o tempo
não é o mesmo numa posição, como ele seria em outras regiões e
localidades721.
Até a expulsão dos holandeses das capitanias do Norte (1654),
a maior incidência de assentamentos humanos, como já está bem
mastigado pela historiografia, se resumia ao litoral, isso por diversos

719 NOGUEIRA, Patrícia Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum do
bispado de Pernambuco (1680-1746):
aspectos históricos e historiográficos.
Revista Fontes, n. 2, 2015-1, p. 24.
720 GRATALOUP, Christian. Os
períodos do espaço. In GEOgrafia.
Ano VIII, n. 16, 2006. p. 32.
721 GRATALOUP, Christian. Os
períodos do espaço...Opus cit., p. 38.
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722 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros: povos indígenas e a
colonização do sertão Nordeste do
Brasil, 1650-1720. São Paulo:
Hucitec: Edusp: Fapesp, 2002. p. 25.

motivos econômicos e geoestratégicos que não cabem aqui ser

723 CALMON, Pedro. História da
Casa da Torre: uma dinastia de
pioneiros. Rio de Janeiro: Livraria
José Olympio Oliveira Editora, 1940.
p. 50.

do ouro e outras preciosidades ou que buscavam aprisionar os índios

724 LEI de 1 de abril de 1680. In
Revista do Instituto do Ceará. Vol. 82.
Fortaleza, 1964. p.186-188.

explorados em pormenor. Naquela cronologia, as notícias dos sertões
eram vagas, dadas por sertanistas guiados pelo ofuscar da miragem
como mão-de-obra escrava para os engenhos. A fixação do homem
nas zonas interiorizadas tardou se comparada com aquelas
associadas às lavouras de cana-de-açúcar. Mas, a mudança na
conjuntura econômica da colônia após 1654, relativa à diminuição do
preço do açúcar e a concorrência internacional com os produtores das
Antilhas, motivou a Coroa a estabelecer novas alternativas de restituir
os danos. Pedro Puntoni salientou que ao lado do esforço de
restauração da economia açucareira, a empresa colonial portuguesa
encorajou a expansão territorial em direção ao Oeste722. Por meio do
governo geral, Sua Majestade concedeu cartas de sesmarias a
agentes que percorreriam a maior parte dos processos de urbanização
dos sertões do Norte. A Casa da Torre se sobressaiu desse grupo,
recebendo no vale dos rios São Francisco, Pajeú, Piauí, Canindé,
entre outros, sesmarias de grandes dimensões: 12 de dezembro de
1650 (10 léguas), 08 de abril de 1654 (16 léguas), 28 de abril de 1654,
08 de outubro de 1657 e 22 de junho de 1658723.
Paralelamente, o Estado português promovia o incremento de
políticas indigenistas (a lei de 1 de abril de 1680, por exemplo, que
proibia o cativeiro indígena, exceto em “guerra justa”724) e de
catequização a fim de cooptar os índios à conjuntura social vigente.
Os espaços, nesse ínterim, se convertiam à medida que as capelas
das missões eram estabelecidas em estratégicas localidades (mapa
temático 4). A ermida da aldeia do Sahy, situada nos sertões da
Jacobina, simbolizava o controle do Estado sobre as minas de salitre
extraídas por mãos indígenas. O rio São Francisco foi o eixo fluvial
onde a incidência desses pequenos templos apresentou melhores
índices entre 1650-1680, tendo em vista que, desde a foz até
aproximadamente 120 léguas para o interior, o adensamento
populacional era mais expressivo. A imagem do mapa temático 4
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indica 04 “ilhas” de ocupação distintas, com capelas distribuídas em
intervalos espaciais menores: o Recôncavo Baiano, o litoral sergipano,
a Zona da Mata de Pernambuco e a ilha de São Luís do Maranhão. Ao
contrário dessas “ilhas”, o curso do São Francisco desenhou uma
implantação diferenciada, em linha, perseguindo a sinuosidade de
suas margens.
A chegada do século XVIII revelou sertões organizados por
capelas filiais de distintas cronologias, trazendo à baila sociedades e
territórios que reclamavam a assistência espiritual às instâncias
eclesiásticas competentes. As novas aplicações eram, ainda, a
narrativa de uma estrutura de poder eclesiástico submetido às
iniciativas dos leigos725. Assim sendo, a reestruturação do território e
a transformação da paisagem se enquadram como experiências
sociais dos moradores preocupados em regular as tensões e os
acordos da vida diária. Num outro âmbito, os dados levantados para
aquele século introduzem as capelas nos projetos de reforma espacial
da Coroa levados a cabo pelas políticas ilustradas de D. João V e do
marquês de Pombal. De fato, nas “Relações” escritas por oficiais
régios entre 1747-1777, as freguesias dos bispados do Maranhão e
de Pernambuco e do arcebispado da Bahia foram detalhadas em listas
sistematizadas por atributos quantitativos e qualitativos, realçando
aspectos demográficos – número de almas de comunhão, clérigos -,
pecuniários – valor das côngruas dos vigários colados – e
arquitetônicos – sede da paróquia, capelas e fogos (tabela 7). É
preciso levar em conta, no entanto, que algumas capelas não foram
arroladas nas “Relações”, mas em outros documentos oficiais
contemporâneos (cartas de sesmarias, devassas, roteiros). Dessa
forma, os valores inseridos na tabela 7, em espacial os relativos ao
arcebispado

da

Bahia

e

ao

bispado

do

Maranhão,

foram

complementados por essas outras fontes no intuito de ajustá-los a
uma perspectiva ampla.

725 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
85.
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CAPELAS FILIAIS DAS CAPITANIAS DO NORTE E DO ESTADO DO MARANHÃO, 1747-1777
FREGUESIAS DO BISPADO DO MARANHÃO

CAPITANIA

1747

1749

1757

1777

Sé e catedral da cidade de São Luís

Maranhão

05

--

--

--

Vila de Alcântara

Maranhão

03

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição da vila de Icatú

Maranhão

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição das Aldeias Altas

Maranhão

--

--

--

--

São Bento dos Pastos Bons

Maranhão

--

--

--

--

Nossa Senhora do Rosário do Itapicurú

Maranhão

02

--

--

--

São Bernardo da Parnaíba

Maranhão

02

--

--

--

Nossa Senhora do Monte do Carmo de Piracuruca

Piauí

01

--

--

--

Santo Antônio do Surubim

Piauí

02

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição dos Aroases

Piauí

01

--

--

--

Nossa Senhora da Vitória da vila da Mocha

Piauí

02

--

--

--

Nossa Senhora do Livramento do Parnaguá

Piauí

04

--

--

--

Santo Antônio do Gurguéia

Piauí

01

--

--

--

Nossa Senhora do Desterro do Rancho do Prato

Piauí

--

--

--

--

FREGUESIAS DO BISPADO DE PERNAMBUCO

--

São José de Aquirás

Ceará Grande

--

15

--

06

São Gonçalo da Serra dos Cocos

Ceará Grande

--

--

--

02

São José da Macabocoeira

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Assunção de Fortaleza

Ceará Grande

--

--

--

02

Nossa Senhora do Rosário das Russas

Ceará Grande

--

08

--

05

Santo Antônio de Quixeramombim

Ceará Grande

--

--

--

01

Nossa Senhora da Expectação do Icó

Ceará Grande

--

04

--

05

São José dos Cariris Novos

Ceará Grande

--

--

--

02

Nossa Senhora da Conceição da Amontada

Ceará Grande

--

--

--

02

Nossa Senhora do Carmo dos Inhamuns

Ceará Grande

--

--

--

04

Nossa Senhora da Conceição de Sobral

Ceará Grande

--

11

--

04

Nossa Senhora dos Prazeres de Soure

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição de Mecejana

Ceará Grande

--

--

--

--
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CAPITANIA

1747

1749

1757

1777

Nossa Senhora dos Aflitos de Arronches

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Penha do Crato

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição de Monte Mor Velho

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Palama de Monte Mor o Novo

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Paz de Arneirós

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição de Almofala

Ceará Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora da Assunção de Viçosa Real

Ceará Grande

--

--

--

01

Nossa Senhora da Apresentação da cidade de Natal

Rio Grande

--

09

--

08

São João Batista do Assú

Rio Grande

--

--

--

02

São João Batista do Apodi

Rio Grande

--

--

--

02

Nossa Senhora da Conceição dos Paus dos Ferros

Rio Grande

--

--

--

02

Nossa Senhora dos Prazeres de Goianinha

Rio Grande

--

03

--

03

São João Batista de Arez

Rio Grande

--

--

--

01

São José do Ribamar de Mipibu

Rio Grande

--

--

--

01

Nossa Senhora dos Prazeres de Extremoz

Rio Grande

--

--

--

--

São João Batista de Portalegre

Rio Grande

--

--

--

--

Nossa Senhora das Neves da cidade da Paraíba

Paraíba

--

32

--

25

São Pedro e São Paulo de Mamanguape

Paraíba

--

04

--

07

Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pombal

Paraíba

--

05

--

07

Santa Ana do Seridó

Paraíba

--

--

--

07

Nossa Senhora dos Milagres dos Cariris Velhos

Paraíba

--

01

--

01

Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande

Paraíba

--

--

--

02

Nossa Senhora Rainha dos Anjos de Taipú

Paraíba

--

--

--

07

Nossa Senhora do Desterro do També

Paraíba

--

01

--

03

Nossa Senhora da Conceição do Conde

Paraíba

--

--

--

01

Nossa Senhora do Pilar

Paraíba

--

--

--

--

Nossa Senhora da Assunção de Alhandra

Paraíba

--

--

--

--

São Miguel da Bahia

Paraíba

--

--

--

--

Nossa Senhora do Desterro de Vila Flor

Paraíba

--

--

--

--

Nossa Senhora da Penha de França de Taquara

Pernambuco

--

03

--

06

São Lourenço do Tejucupapo

Pernambuco

--

07

--

08

206 A rede eclesiástica

FREGUESIAS DO BISPADO DE PERNAMBUCO

CAPITANIA

1747

1749

1757

1777

Nossa Senhora do Rosário de Goiana

Pernambuco

--

26

--

27

Nossa Senhora da Conceição de Itamaracá

Pernambuco

--

14

--

12

Santo Cosme e Damião de Igarassú

Pernambuco

--

16

--

18

Nossa Senhora dos Prazeres de Maranguape

Pernambuco

--

06

--

06

Nossa Senhora do Rosário da Várzea

Pernambuco

--

18

--

19

São Lourenço da Mata

Pernambuco

--

19

--

18

Santo Antônio de Tracunhaem

Pernambuco

--

14

--

27

Nossa Senhora da Luz

Pernambuco

--

16

--

27

Santo Antão da Mata

Pernambuco

--

06

--

07

Santo Amaro de Jaboatão

Pernambuco

--

15

--

18

Nossa Senhora do Rosário de Muribeca

Pernambuco

--

17

--

15

Santo Antônio do Cabo de Santo Agostinho

Pernambuco

--

27

--

33

São Miguel de Ipojuca

Pernambuco

--

22

--

25

Nossa Senhora do Rosário de Serinhaem

Pernambuco

--

20

--

26

Nossa Senhora da Purificação e São Gonçalo do Una

Pernambuco

--

08

--

21

São Bento do Porto Calvo

Pernambuco

--

05

--

05

Nossa Senhora da Apresentação da vila do Porto Calvo

Pernambuco

--

10

--

14

Bom Jesus de Camaragibe

Pernambuco

--

10

--

04

Santa Luzia da Alagoa do Norte

Pernambuco

--

15

--

10

Nossa Senhora da Conceição da vila das Alagoas

Pernambuco

--

09

--

10

São Miguel das Alagoas

Pernambuco

--

08

--

06

Nossa Senhora do Rosário de Penedo

Pernambuco

--

10

--

09

Nossa Senhora do Ó do Porto da Folha

Pernambuco

--

07

--

06

Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó

Pernambuco

--

01

--

05

Nossa Senhora do Ó do Mearim

Pernambuco

--

--

--

--

Nossa Senhora da Madre de Deus de Poxim

Pernambuco

--

01

--

--

Nossa Senhora da Saúde de Tacaratú

Pernambuco

--

--

--

01

Santa Ana do Bom Jardim

Pernambuco

--

--

--

08

São José de Bezerros

Pernambuco

--

--

--

01

Santo Antônio de Garanhuns

Pernambuco

--

03

--

01
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FREGUESIAS DO BISPADO DE PERNAMBUCO

CAPITANIA

1747

1749

1757

1777

Santo Antônio de Pilão Arcado

Pernambuco

--

--

--

03

Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro

Pernambuco

--

--

--

--

Nossa Senhora da Escada

Pernambuco

--

--

--

--

São Miguel de Barreiros

Pernambuco

--

--

--

--

Nossa Senhora das Brotas de Atalaia

Pernambuco

--

--

--

02

Nossa Senhora da Conceição do Porto Real

Pernambuco

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição de Águas Belas

Pernambuco

--

--

--

01

Nossa Senhora das Montanhas de Cimbres

Pernambuco

--

--

--

01

Nossa Senhora da Assunção e São Gonçalo

Pernambuco

--

--

--

--

Santa Maria

Pernambuco

--

--

--

--

São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul

Pernambuco

--

03

--

05

Santa Ana do Campo Largo

Pernambuco

--

--

--

--

Santo Antônio da Manga do Paracatú

Pernambuco

--

07

--

20

Sé e catedral de Olinda

Pernambuco

--

22

--

25

São Pedro Mártir

Pernambuco

--

01

--

04

São Pedro Gonçalves do Corpo Santo do Recife

Pernambuco

--

--

--

17

São José das Itapororocas

Bahia

--

--

--

--

São João de Água Fria

Bahia

--

--

--

--

Divino Espírito Santo de Inhambupe

Bahia

--

--

03

--

Nossa Senhora do Nazareth de Itapicuru de Cima

Bahia

--

--

01

--

Nossa Senhora dos Campos do Rio Real

Sergipe del Rei

--

--

02

--

Nossa Senhora da Abadia do Rio Real

Sergipe del Rei

--

--

--

--

Nossa Senhora do Socorro de Tomar do Gerú

Sergipe del Rei

--

--

--

--

Ascenção do Senhor de Mirandela

Bahia

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição de Soure

Bahia

--

--

---

--

Santa Ana do Tucano

Bahia

--

--

01

--

São João Batista do Jeremoabo

Bahia

--

--

01

--

Santo Antônio do Urubu de Baixo

Sergipe del Rei

--

--

03

--

Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba

Sergipe del Rei

--

--

12

--

FREGUESIAS DO ARCEBISPADO DA BAHIA
SERTÃO DE BAIXO
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FREGUESIAS DO ARCEBISPADO DA BAHIA
SERTÃO DE BAIXO
Nossa Senhora da Piedade de Lagarto

Sergipe del Rei

--

--

02

--

Santo Antonio das Almas de Itabaiana

Sergipe del Rei

--

--

--

--

Jesus, Maria, José e São Gonçalo do Pé Branco

Sergipe del Rei

--

--

--

--

Santo Antônio da Vila Nova del Rei do Rio São Francisco

Sergipe del Rei

--

--

07

--

Santa Luzia do Rio Real

Sergipe del Rei

--

--

--

--

São Pedro de Jacuípe da Torre

Bahia

--

--

--

--

Nosso Senhor do Bom Fim da Mata

Bahia

--

--

--

--

Santo Amaro da Ipitanga

Bahia

--

--

--

--

Sergipe del Rei

--

--

06

--

Divino Espirito Santo de Abrantes

Bahia

--

--

--

--

Santa Tereza de Pombal

Bahia

--

--

--

--

Santa Ana do Catu

Bahia

--

--

--

--

Nossa Senhora da Conceição do Monte Santo

Bahia

--

--

--

--

São Sebastião do Sincorá

Bahia

--

--

--

--

Santo Antônio da Jacobina Nova

Bahia

--

--

--

--

Santo Antônio da Jacobina Velha

Bahia

--

--

--

08

Santo Antônio do Pambú

Bahia

--

--

--

03

São José da Barra do Sento Sé

Bahia

--

--

--

02

Senhor Bom Jesus do Chique-chique

Bahia

--

--

--

--

Santo Antônio do Urubu de Cima

Bahia

--

04

--

04

Santíssimo Sacramento de Rio de Contas

Bahia

--

--

--

08

Santa Ana do Caitité

Bahia

--

--

--

04

23

490

38

613

Nossa Senhora da Vitória da cidade de Sergipe del Rei

SERTÃO DE CIMA

TOTAL

Tabela 7- Rol das capelas filiais das capitanias do Norte e do Estado do Maranhão, 1747-1777. Elaboração do autor segundo DESCRIÇÃO do bispado do Maranhão. In Códice Costa Matoso. Coleção das noticias dos primeiros descobrimentos das minas na
América portuguesa que fez o doutor Caetano da Costa Matoso sendo ouvidor-geral das do Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro de 1749, & vários papéis. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1999. p. 917942; INFORMAÇÃO geral da capitania de Pernambuco, 1749. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vol. XXVIII. Rio de Janeiro: Officinas de Artes Graphicas da Biblioteca Nacional, 1928. p. 407-413; CARTA do bispo de Pernambuco, D. Tomás da
Encarnação Costa e Lima, ao rei (D. José I), remetendo uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito bispado, e o número de clérigos seculares que existem em cada uma das freguesias. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 126, D. 9545;
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Como essa parte da tese se dedica à ação das aplicações na
urbanização dos sertões, procura-se compreender a sua razão de ser
a

partir

das

amostragens

numéricas

apresentadas

pelos

representantes régios, civis ou eclesiásticos. Os números podem
realçar especificidades da conversão dos sertões; pois, de acordo com
Hernani Maia Costa, o número tomado isoladamente não conseguiria
explicar o passado, mas pode ajudar a descortinar, em termos
qualitativos, uma determinada conjuntura sociopolítica726.
Os documentos selecionados para compor a tabela 07 e os
mapas temáticos das figuras 19 e 20 foram a “Descrição do bispado
do Maranhão”727 de 1747, em que se lista as freguesias, as capelas
filiais, os conventos e os seminários do Maranhão e do Piauí; a
“Informação geral da capitania de Pernambuco, 1749”728; os relatos
dos párocos do arcebispado da Bahia, redigidos em 1757, e a
“Relação de todas as Igrejas parochiais que pertencem ao Bispado de
Pernambuco...”729 feita, em 1777, por D. Tomás da Encarnação Costa
e Lima, dando conta das estatísticas do vasto território da diocese.
São textos que fornecem precisas informações no que tange a
administração de partes dos sertões das capitanias do Norte, sem
permitir uma visão holística das relações lá operadas.
Na figura 19, as áreas de produção açucareira de Pernambuco e
Paraíba “explodem” em termos de incidência de capelas filiais. De fato,
na cidade da Paraíba e nas freguesias de Ipojuca, Sirinhaém e Cabo
de Santo Agostinho os números arrolados ultrapassavam as duas
dezenas, com edifícios distribuídos em circunscrições eclesiásticas
com dimensões menores do que as definidas para as paróquias dos
“certoens”. A imagem retrata outros focos de ocupação. O primeiro
relativo ao Ceará: as freguesias da vila de Aquirás e Nossa Senhora
da Conceição do Acaracú abrigavam, em 1749, respectivamente, 15
e 11 aplicações. Já em Nossa Senhora do Rosário das Russas
existiram 08 exemplares localizados no vale do rio Jaguaribe e outras

726 COSTA, Hernani Maia. O
triângulo das barreiras (as barreiras
do Vale do Paraíba paulista – 18351860). Tese (doutorado), Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São
Paulo (FFLCH – USP). São Paulo,
2001. p. 14.
727 DESCRIÇÃO do bispado do
Maranhão. In Códice Costa Matoso.
Coleção das noticias dos primeiros
descobrimentos das minas na
América portuguesa que fez o doutor
Caetano da Costa Matoso sendo
ouvidor-geral das do Ouro Preto, de
que tomou posse em fevereiro de
1749, & vários papéis. Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro, Centro de
Estudos Históricos e Culturais, 1999.
p. 917-942.
728
INFORMAÇÃO
Geral
da
capitania de Pernambuco, 1749. In
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro. Ano 1906. Vol. XXVIII. Rio
de Janeiro: Officinas de Artes
Graphicas da Bibliotheca Nacional,
1908. p. 407-413.
729 CARTA do bispo de Pernambuco,
D. Tomás da Encarnação Costa e
Lima, ao rei (D. José I), remetendo
uma relação de todas as freguesias,
capelas, ermidas e oratórios que tem
o bispado, e o número de clárigos
seculares que existem em cada uma
das freguesias. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 126,
D. 9545.
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Incidência de capelas nos sertões do Norte, 1747-1749

Incidência de capelas nos sertões do Norte, 1757-1777

Legenda
Rede de povoações dos Certoens do Norte e Estado do Maranhão
Entre 1 - 5 capelas
Entre 6 - 10 capelas

Entre 11 - 15 capelas

Entre 16 - 20 capelas

> 20 capelas

Oceano Atlântico

Oceano Atlântico

Figuras 19 e 20 – Mapas temáticos que representam a incidência de capelas filiais nos sertões das capitanias do Norte, 1747-1777. Desenho do autor segundo DESCRIÇÃO do bispado do Maranhão. In Códice Costa Matoso. Coleção das noticias
dos primeiros descobrimentos das minas na América portuguesa que fez o doutor Caetano da Costa Matoso sendo ouvidor-geral das do Ouro Preto, de que tomou posse em fevereiro de 1749, & vários papéis. Belo Horizonte: Fundação João
Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1999. p. 917-942; INFORMAÇÃO geral da capitania de Pernambuco, 1749. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vol. XXVIII. Rio de Janeiro: Officinas de Artes Graphicas da Biblioteca
Nacional, 1928. p. 407-413; CARTA do bispo de Pernambuco, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima, ao rei (D. José I), remetendo uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito bispado, e o número de clérigos
seculares que existem em cada uma das freguesias. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 126, D. 9545
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ribeiras. Essas apurações equiparam-se, ou foram superiores, a
certas ocorrências litorâneas: a cidade de Natal registrava 09 capelas
na mesma época; e, em Maranguape havia 06 templos sujeitos à
igreja matriz.
Por conseguinte, é perceptível a baixa incidência dessas
“fábricas” nos outros sertões. Nas freguesias da vila de Penedo, Nossa
Senhora do Bom Sucesso do Piancó (depois vila de Pombal, Paraíba)
e Nossa Senhora do Ó do Porto da Folha aparecem os melhores
desempenhos, com 06, 07 e 10 ermidas elencadas na “Informação”
da capitania de Pernambuco. No Piauí, a paróquia de Parnaguá
assinalou 04 unidades em 1747 (Nossa Senhora da Conceição da
fazenda Jacaré, outra na fazenda Curimatá, uma terceira nos Campos
das Palmeiras e a última em Gilbués)730, superando a vila da Mocha,
cujas capelas pertenciam aos jesuítas do colégio de Salvador (Santo
Inácio e São João)731.
No entanto, tais “ecos” ressoavam notas “dissonantes” que
diziam sobre as redes de relações sociais, a apropriação do território
e o controle sobre a terra. As aplicações traduziam espaços ocupados
por uma população preocupada em se organizar no circuito
administrado pelo capelão, mas forjando paralelamente poderes (em
relações horizontais e verticais) que seriam partilhados pela elite local.
Poderes esses que resistiam aos imperativos dos grandes sesmeiros,
numa tentativa de romper os antigos vínculos sociais moldados no
universo da violência e da submissão e perpetuar à posteridade
relações autônomas. Por outro lado, nunca é demais recordar que as
sesmarias do Piauí, do rio São Francisco, dos sertões da Jacobina e
de Rio de Contas estavam doadas, em sua maioria, aos senhores da
Torre e à Casa da Ponte, agentes que relutavam em conceder uma
parcela de terra dos seus domínios fundiários à fundação de uma
capela. Assim, a capela surgia onde esses agentes eram favorecidos
por alguma razão socioeconômica. A aplicação de São Gonçalo,
posicionada no encontro dos rios Salitre e São Francisco, e
administrada pelo coronel Garcia de Ávila Pereira (isto é, o capelão
lhe estava sujeito), servia “de grande utilid..e p.ª a condução dos

730 DESCRIÇÃO do bispado do
Maranhão...Opus cit., p. 924.
731 DESCRIÇÃO do bispado do
Maranhão...Opus cit., p. 924
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732 REQUERIMENTO do coronel
Garcia de Ávila Pereira ao rei (D. João
V) solicitando ordenar ao vice-rei do
Brasil que enviei um ouvidor a
Jacobina para averiguar os danos ali
ocorridos e criar uma aldeia no sítio
das Alagoas ou junto a igreja de
Santo Antônio. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 17, D. 1484.

gados” tangidos do Piauí e currais adjacentes732. Conforme Pedro

733 CALMON, Pedro. História da
Casa da Torre: uma dinastia de
pioneiros. Rio de Janeiro: Livraria
José Olympio de Oliveira Editora,
1940. p. 71.

ermida em local favorável ao desenrolar da vida cotidiana.

734 RELAÇÃO da freguesia de Nossa
Senhora da Purificação de Santo
Amaro do Recôncavo da Bahia, pelo
vigário José Nogueira da Silva.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahi,
Cx. 15, D. 2691.

Calmon, a capela do Divino Espírito Santo de Inhambupe foi
implantada após o consentimento da Casa da Torre733. Com efeito, a
sociedade dos sertões, formada às vezes por rendeiros ou
procuradores dos grandes sesmeiros, se conformava com a situação
corrente, impossibilitada de requerer à Coroa a edificação de uma

Com respeito à figura 20, relativa ao intervalo de 1757-1777,
certos fenômenos presentes em cronologias anteriores permanecem
na urbanização de áreas vizinhas à costa atlântica, em particular na
Zona da Mata pernambucana. Um aspecto curioso sucedeu no
Recôncavo baiano. Ali, os engenhos ostentavam capelas ornadas
com a delicadeza artística e mecânica de mestres pedreiros e

735 NOTÍCIA sobre a freguesia de
Nossa Senhora do Socorro da
Cotinguiba, no arcebispado da Bahia,
pelo vigário José de Sousa. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahi,
Cx. 15, D. 2713-2714.

entalhadores. Em alguns casos, a ocorrência de capelas filiais era

736 NOTÍCIA sobre a freguesia de
Nossa Senhora do Monte da Bahia,
pelo vigário colado Miguel Teixeira
Pinto.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahi,
Cx. 15, D. 2694.

apresentou a maior quantidade – 13 exemplares. Na realidade, em

menor se confrontada com os índices da região produtora de açúcar
do bispado de Pernambuco. Nenhuma das freguesias pesquisadas
superou a marca de 20 aplicações734. A vila de Santo Amaro
determinadas paróquias do Recôncavo o número de ermidas era
próximo daqueles arrolados para os sertões: em Nossa Senhora do
Socorro da Cotinguiba, sede paroquial localizada nos “sertões de
cima” do arcebispado da Bahia e capitania de Sergipe del Rei, 12
capelas aparecem na descrição da freguesia escrita pelo vigário
colado José de Sousa em 1757735, cifra equivalente à da paróquia de
Nossa Senhora do Monte do Recôncavo736.
A redistribuição de aplicações no território decorreu, ainda, do
fracionamento de freguesias. Isso acarretou no aumento dos índices
de ermidas em determinada área, enquanto que em outras a redução
foi inevitável. Na diocese de Pernambuco, como será discutido no
próximo tópico, o bispo D. Tomás da Encarnação Costa e Lima
oficializou curatos em sua circunscrição, reconfigurando os distritos
paroquiais e reduzindo, ainda que pouco, suas largas extensões.
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Assim, nota-se que o número de capelas de uma dada freguesia
encolhia ou aumentava de acordo com as novas definições espaciais
propostas pelas autoridades. Vê-se esse fenômeno em Sobral
(capitania do Ceará), pois sua freguesia passou de 15 capelas, em
1749, para 04 em 1777. É provável que tenham sido transferidas para
as novas freguesias de Fortaleza, Quixeramombim, Amontada e
Viçosa Real, criadas coetaneamente às oficializações do bispo.
Alguns aspectos da urbanização do território da capitania do
Ceará

Grande

podem

ainda

ser

refletidos

visualizando

a

representação da figura 20. Antes, é preciso sublinhar o trabalho de
Clovis Ramiro Jucá Neto que mencionou, em mapas temáticos, as
povoações sem status de vila indicadas na “Carta Marítima e
Geographica da Capitania do Ceará”, levantada pelo engenheiro
Antônio José da Silva Paulet737. Em pesquisa recente, Jucá Neto
apresentou os resultados parciais de estudo no qual aborda o papel
da Igreja Católica no reorganização espacial da capitania738.
Retornando à análise, observa-se um certo “equilíbrio” de incidências
de distribuição de aplicações no território do Ceará. Esse arranjo,
cotejado a partir da figura 19, provavelmente resultou de duas
experiências sociais complementares e concernente às questões de
sesmarias. A Casa da Torre detinha poucas terras naquela capitania
em detrimento das vastas extensões de terras obtidas em outros
sertões. Os domínios fundiários dos Dias de Ávila e de seus sócios
guiavam-se pelo rio São Francisco, “começando nas q´ estão
povoadas thé dar na ultima Aldeya do gentio Mampucá para a parte
Norte, thé a serra chamada Dararipe (Araripe), ficandolhe esta de
dentro, com outro tanto de largo abayxo...”739. A orografia e a
hidrografia, portanto, definiam os limites das sesmarias da Torre. O
que ocorria para além da serra do Araripe dizia respeito às
negociações estabelecidas pelos povoadores e entre esses e as
instâncias representativas do poder régio. Por conseguinte, os
habitantes coordenavam o uso de suas sesmarias com autonomia
relativa, dependendo das decisões episcopais e régias.

737 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012. p.
261-269.
738 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro. Os
primórdios da organização do espaço
territorial e da vila cearense. Anais do
Museu Paulista. São Paulo. Vol. 20, n.
1, p. 139-140, jan.-jun., 2012.
739 CARTA de (?) ao rei (D. João V
?) informando sobre as violências que
se queixam os moradores da
capitania da Bahia, contra os
donatários que possuem grandes
quantidades de terras nos sertões.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 14, D. 1195.
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No final do século XVIII e início do Oitocentos, as paisagens dos
“certoens” do Norte eram outras (mapa temático 5). A novidade
dialogava com os vestígios materiais herdados de temporalidades
precedentes, ou simplesmente os desconheciam por não haver
testemunhado o seu desaparecimento. As ermidas eram objetos
desse cenário oculto ou renovado, colmatado por ribeiras, caminhos,
povoações e a variedade biogeográfica do mundo envolvente.
Pedidos para construir capelas se multiplicavam nas dioceses,
expondo às autoridades os anseios da população decidida em se
organizar no interior da circunscrição comandada pelo capelão. Essas
“células” de ordenamento social e espacial - às vezes de dimensões
reduzidas, ou extremamente dilatadas como comumente se verificou
nas zonas interiorizadas – tendiam a ambicionar novo patamar na rede
de povoações que se construía progressivamente no Brasil-colônia.
Antes da promoção à almejada dignidade de vila, os “aplicados”
aspiravam à qualidade de freguesia, o módulo da organização
eclesiástica reconhecido institucionalmente pelo Estado português740.
Por seu turno, os requerimentos de elevação de uma capela curada
em paróquia eram devidamente ponderados pelo escrutínio de Sua
Majestade e seus agentes segundo requisitos de ordem demográfica,
geográfica, política e simbólica. A escolha do templo se referia a um
mecanismo geopolítico orquestrado pela Coroa com o claro objetivo
de controlar os seus domínios e quem vivia neles.

3.2. Freguesias

A conversão de capela curada em freguesia representava o
reconhecimento institucional de toda uma área como parte integrante
das políticas estabelecidas pela Coroa portuguesa. Nesse ínterim, a
aplicação perdia o adjetivo “filial” e a dependência inerente ao termo,
ganhando, ou melhor, sendo beneficiada com o de “matriz” (a igreja
matriz). Existe, portanto, como argumentou Renata Araujo, uma

A rede eclesiástica

215

relação hierárquica (e implicitamente geográfica) entre as matrizes e
suas respectivas filiais741. Algo já esclarecido por Bluteau no verbete
“matriz”: “Igreja matriz. A mais antiga, & cabeça das demais”742. O
jesuíta acrescentou o aspecto cronológico ao termo. Com efeito, a
“antiguidade” das capelas foi uma das alegações apresentadas pelos
“aplicados” em suas petições à Coroa, ciosos que estavam da
mudança de status. Além disso, transformar-se “cabeça das demais”
significava a irradiação do poder da “matriz” sobre o espaço e
sociedade que lhe eram sujeitos. Por vezes, a oficialização de uma
paróquia demandava articulações politicas visando a contração do
poder da elite local sobre o território, assim como o aumento dos
rendimentos da cobrança dos dízimos.
A estrutura arquitetônica da capela filial se reconfigurava na
instalação da freguesia. Além da pia batismal obrigatória, a nave
central ampliava-se. Construía-se uma sacristia como local de
administração e arquivamento das certidões de batismo, matrimônio e
óbito743. Tratava-se de reconfigurar formalmente o templo com
incidência na paisagem. No mundo dito “rural”, a igreja matriz se
destacava em seu entorno expondo o “peso” da pedra em detrimento
da frágil taipa de mão. Em povoações com casas reunidas ao redor da
praça ou distribuídas ao longo de um caminho, a sede paroquial
realçava sua posição central no aglomerado como “ponto de fuga” dos
olhares daqueles que percorriam as ruas e os terreiros. Entretanto, o
oposto ocorria. Nem sempre a sede paroquial acompanhava as
almejadas alterações físicas. A igreja matriz da vila de Valença do
Piauí (fundada em 1761) era, em 1772, de “barro mea arruinada”744.
Segundo o sacerdote Januário José de Sousa Pereira, padre
encomendado da paróquia de São João Batista do Jeremoabo, a
“Matriz (estava) arruinada em muita parte, a capela de Nossa Senhora
das Brottas junta á mesma Matriz de todo desbaratada e só com as
paredes em pé”745.

741 ARAUJO, Renata. Influência,
origem, matriz. In ROSSA, Walter;
RIBEIRO, Margarida Calafate (org.).
Patrimônios de influência portuguesa:
modos de olhar. Nitéroi: Eduff;
Coimbra: Imprensa da Universidade
de Coimbra, 2015. p. 47.
742 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino...opus cit., p. 369.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 16
jul. 2016.
743 MARX, Murillo. Cidades no Brasil,
terra de quem?...opus cit., p. 27.
744 OFÍCIO do ouvidor do Piauí,
Antônio José Morais Durão, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre o envio de uma relação dos
moradores, fazendas e sítios do
Piauí, com as qualidades, sexos e
idade.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 12, D. 684.
745 RELAÇÃO da Freguezia de São
João Baptista do Jerimuabo do
Certão de Cima, do arcebispado da
Bahia, pelo padre Januário José de
Sousa
Pereira,
parocho
encomendado da mesma freguesia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2717
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746 VIDE, D. Sebastião Monteiro da.
Constituições
Primeiras
do
Arcebispado da Bahia. São Paulo:
Typ. 2 de Dezembro, 1853. p. 252.
747 ABREU, Maurício de. Geografia
histórica do Rio de Janeiro (15021700). Vol 1. Rio de Janeiro: Andrea
Jakobsson Estúdio & Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro, 2010. p.
348.
748
SILVA,
Antonio
Moraes.
Diccionario da língua portugueza –
recompilado
dos
vocabulários
impressos ate agora, e nesta segunda
edição novamente emendado e muito
acrescentado. Lisboa: Typografia
Lacerdina, 1813. p. 126. Disponível
em
http://www.brasiliana.usp.br.
Acesso em 14 de jan. de 2015.

De qualquer modo, em termos de urbanização dos sertões do
Norte (e de geoestratégia da Coroa), preponderava o título obtido em
vez dos atributos arquitetônicos. Apesar de que a “ornamentação”
contribuía, em certa medida, para as avaliações positivas das
aplicações pleiteantes à modalidade. Para as autoridades régias,
outros fatores prevaleciam como o grau do povoamento, a existência
de caminhos reais e rios navegáveis e as características orográficas
do território. Nesse sentido, o título 687 das Constituições Primeiras
do Arcebispado da Bahia preconizava que toda igreja paroquial
deveria ser edificada em lugar povoado e onde estiver o maior número
de fregueses746. Como bem resumiu Maurício de Abreu, às vezes,
para se tornar paróquia não importava a dimensão da povoação, mas
a facilidade de acesso de uma população em adensamento747. Dessa
maneira, o “nascer” de uma freguesia nos sertões representava
territórios povoados, não isolados e vinculados com diferentes áreas
da colônia.
As fontes identificam quatro modalidades de paróquias: os
curatos amovíveis, as freguesias coladas, as vigararias da vara e
as freguesias de índios, essa última aparece como método de
reforma espacial das políticas de civilização indígena formuladas pelo
Marquês de Pombal.

3.2.1. Curatos amovíveis

Os curatos amovíveis estiveram disseminados pelos sertões do
Norte, sempre guiados no território pelo serpentear dos caminhos
terrestres e das margens dos rios. Sua fundação dependia da
indicação do bispo e da aprovação régia sem, contudo, necessitar
concurso prévio para a escolha dos curas. Afinal, o léxico associado
ao status – amovível – traduz tudo aquilo que “se pode tirar quem o
dá, não colado”748, quer dizer, os padres eram encaminhados às suas
respectivas igrejas ou re-designados para outras de acordo com o
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escrutínio dos oficiais eclesiásticos que, por seu turno, o era também
da Coroa749. Nessa categoria, os sacerdotes eram sustentados pelos
paroquianos comprometidos em pagar as “conhecenças” que lhes
cabiam e os direitos de estola, chamados de de “pé-de-altar”750. Esses
donativos conferiam aos curas amovíveis um certo grau de
independência econômica com relação aos vigários colados que eram
sustentados pela Fazenda Real751. O fenômeno dos curatos não se
restringiu às zonas interiorizadas das capitanias do Norte. Maurício de
Abreu percebeu que esse tipo de freguesia foi comum no território
fluminense do século XVII, e poucas foram as coladas caracterizadas
pela presença fixa do vigário.
A documentação compulsada é imprecisa em indicar qual teria
sido o primeiro curato criado no contexto da urbanização dos sertões
do

Norte.

Porém,

é

possível

que

eles

tenham

aparecido

coetaneamente à fundação do bispado de Pernambuco e do
arcebispado da Bahia. Durval de Aguiar mencionou o ano de 1677
como o da fundação da paróquia de Santo Antônio da Jacobina
Velha752. A instituição dessa freguesia nos sertões da Jacobina foi
coeva a três importantes episódios: expansão dos currais das casas
da Torre e da Ponte no interior da Bahia; extração do salitre nas
redondezas

onde

os

franciscanos

implantaram

missões

de

catequização e as “guerras justas”753 confirmadas pelas autoridades
régias contra os índios contrários à conjuntura político-econômica
vigente. Outras três freguesias foram criadas antes da última década
do século XVII: Santo Antônio da Nova Vila Real do Rio São
Francisco (1679), Nossa Senhora da Piedade de Lagarto (1679)754
localizada na capitania de Sergipe del Rei e Nossa Senhora de
Nazareth de Itapicurú de Cima (1680)755. Essas estavam agrupadas
na repartição “sertão de cima” do arcebispado da Bahia, assim como

749 ARRAES, Esdras. Rio dos
currais: paisagem material e rede
urbana do rio São Francisco nas
capitanias da Bahia e Pernambuco.
Anais do Museu Paulista. Vol 21, n. 2.
p. 67. Jul.- dez., 2013.
750 OLIVEIRA, Dom Oscar de. Os
dízimos eclesiásticos do Brasil.
Estudos 3. Belo Horizonte: Estudos,
1964. p. 148.
751 KANTOR, Iris. Pacto festivo em
Minas colonial: a entrada triunfal do
primeiro bispo na Sé de Mariana.
Dissertação (mestrado). Faculdade
de Letras, Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade de São
Paulo (FFLCH-USP). São Paulo,
1996. p. 39.
752 AGUIAR, Durval de. Descrições
práticas da Província da Bahia: com
declaração de todas as distancias
intermediárias das cidades, vilas e
povoações. 2 ed. Rio de Janeiro:
Livraria Editora Cátedra, 1979. p. 121.
753 Sobre o tema, recomenda-se a
leitura do primoroso estudo de
PUNTONI, Pedro. A Guerra dos
Bárbaros: povos indígenas e a
colonização do sertão nordeste do
Brasil, 1650-1720. São Paulo:
Hucitec; Edusp; Fapesp, 2002.
754 NOTICIA sobre a freguesia de
Nossa Senhora da Piedade da Villa
do Lagarto, no arcerbispado da Bahia,
pelo vigário João da Cruz Canedo.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2710.
755
INFORMAÇÃO
sobre
a
extensão, logares, capellas, rios e
pessoas de comunhão da Freguezia
de Nossa Senhora do Nazareth do
Itapicurú de Cima, pelo vigário José
de Goes Araújo e Vasconcellos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2711.
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756 DÓRIA, Epifânio. Freguezias de
Sergipe. Revista do Instituto Histórico
e Geográfico de Sergipe. Vol. XXVIII.
Nº 22. Aracaju, 1955-1958. p. 113.

a paróquia da cidade de São Cristóvão dedicada à Nossa Senhora da

757 SETTE, Hilton. Pesqueira:
aspectos de sua geografia urbana e
de suas inter-relações regionais.
Recife, 1956. p. 40-41.

Para os últimos anos do século XVII, sabe-se de outros 04

758 É provável que Cabrobó tenha
sido criada antes dessa data. Ver
NOGUEIRA,
Patrícia
Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum...Opus
cit,,p. 16.
759 CONSULTA do Conselho
Ultramarino de 20 de novembro de
1697 sobre a carta do bispo de
Pernambuco escrita ao secretário
Roque Monteiro Paim sobre a
fundação da nova paroquia, que se
erigiu no Sertão do Piagui e sua
descrição. In ENNES, Ernesto. A
guerra dos Palmares. Rio de Janeiro:
Editora Nacional, 1938. p. 360.
760 DEZCRIPÇÃO do certão do
Paeuhy remetida ao Illm.º e Rm.º S.ºr
Frei Francisco de Lima Bispo de
Perna. co. in ENNES, Ernesto. A
guerra dos Palmares. Rio de Janeiro:
Editora Nacional, 1938. p. 371
761 CONSULTA da Junta das
Missões ao rei (D. Pedro II), sobre as
cartas do bispo de Pernambuco (D.
Frei Francisco de Lima) e do
governador
da
dita
capitania
(Caetano de Melo de Castro), acerca
da falta de igrejas e párocos no
presídio dos Palmares e sertão de
Rodelas, dos delitos cometidos na
região, e da dissolução em que vive o
mestre de campo do presídio das
Alagoas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 17, D.
1732.

Vitória e implantada por volta de 1608756.

curatos oficializados: Nossa Senhora das Montanhas de Ararobá
(1692)757; Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó ou Rodelas
(1693)758; São José das Itapororocas (1696); Nossa Senhora da
Vitória (1697)759, futura vila da Mocha e cidade de Oeiras do Piauí que
será abordada no capítulo 08 desse trabalho, e São Francisco das
Chagas da Barra do Rio Grande do Sul (1697)760. Todos eles
apresentaram como característica geográfica comum as enormes
extensões de suas circunscrições eclesiásticas e a incerteza dos seus
respectivos limites. A inconsistência da definição dos contornos do
território da freguesia de Cabrobó foi descrita pelas autoridades de
Pernambuco:
No sítio a q´ chamão Cabrubú junto do Rio de S. Franc.

co

está

hum curato, cuja Igr.ª he de N. S. da Conceição, o ultimo q´ este
Bispado tem da banda do Sul; cujo destricto continuandosse p.ª
te

marge assima do d.º Rio, q´ fica p.ª a p. do Norte, não tem
te

limite, compreendendo tudo o que S.º Sé está da mesma p. , e
761

todo o Sertão a q´ chamão Rodella...

A paróquia de São José pertencia ao arcebispado da Bahia,
enquanto que as demais estavam localizadas no bispado de
Pernambuco e foram frutos de projetos de reordenamento dos sertões
propostos pelo bispo D. Frei Francisco de Lima. Com efeito, a
autoridade pôs o rei D. Pedro II a par das circunstâncias geográficas
e sociais de sua circunscrição. Destacou o clima beligerante e a
irregularidade fundiária dos sertões de Rodelas, em especial nas
margens do rio São Francisco, desde Cabrobó até a foz do rio Grande
do Sul, na altura do curato de São Francisco das Chagas. Além disso,
em 1696, o bispo havia constatado a falta de assistência espiritual aos
moradores que “passavão 8 e 10 annos que não ouvião Missa, nem
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recebiam os Sacramentos...”762. Tal contexto seguia a esteira da
denúncia do pároco de Cabrobó, pe. Miguel de Carvalho, na qual as
grandes

distâncias

tornavam

desproporcionados no tempo

os

trabalhos

pastorais

763

. No interior da Bahia, o cenário era

similar, como informou o missionário Frei Diogo da Conceição764.
Nesse quadro, a fundação de freguesias seria, no espectro religioso,
a catarse ideal para reduzir os “excessos” dos maus costumes
praticados pela população adventícia. Inclusive os “excessos” das
desarmonias geográficas seriam “remediadas.
No âmbito temporal, os curatos eram itens de um programa de
reordenamento espacial da Coroa para as zonas interiorizadas das
capitanias do Norte que falam Marcos Galindo765 e Roberta Marx
Delson766. Consequentemente, eles funcionavam como fator de
rearranjo da ocupação territorial e expansão das fronteiras para o
Oeste, mas eram uma importante mediação da afirmação do poder
régio sobre os grandes sesmeiros. Como se sabe, um grande
percentual das terras daquela parte da colônia estava legalmente
concedido, sob a forma de sesmaria, aos Dias d´Ávila, aos Guedes de
Brito, a Domingos Afonso Sertão e a outros agentes associados. Na
realidade,

a

pronunciada

assimetria

fundiária

descrita

pelos

representantes régios buscaria a sua “simetria” com a criação das
paróquias, isto é, a Coroa retomaria o controle dos seus domínios
fracionando-o segundo as dimensões preconizadas pelas Ordenações
do Reino. Nesse sentido, as novas igrejas matrizes seriam
instrumentos de retração da ascensão desses homens “poderosos”
nos “certoens”.
A redistribuição de freguesias amovíveis planificada pelo bispo
Francisco de Lima não se concentrou nos sertões do Piauí e margens
do rio São Francisco, alcançou capitanias onde inexistiam paróquias.
O capitão-mor do Ceará Grande, Pedro Lelou, deu conta a Vossa
Majestade que um certo capelão exercia suas funções pastorais na

762 NOGUEIRA, Patrícia Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum...Opus
cit., p. 24.
763 CONSULTA da Junta das
Missões ao rei (D. Pedro II), sobre as
cartas do bispo de Pernambuco (D.
Frei Francisco de Lima) e do
governador
da
dita
capitania
(Caetano de Melo de Castro), acerca
da falta de igrejas e párocos no
presídio dos Palmares e sertão de
Rodelas, dos delitos cometidos na
região, e da dissolução em que vive o
mestre de campo do presídio das
Alagoas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 17, D.
1732.
764 OFÍCIO sobre a representação
do frei Diogo da Conceição na qual
expressa a necessidade que havia
nos sertões do Brasil de um maior
número de igrejas e a respeito das
missões indígenas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1268.
765 GALINDO, Marcos. O governo
das almas: a expansão colonial no
país dos tapuias, 1651-1798. Tese
(doutorado
em
História).
Universidade de Leiden. Leiden,
2004. p. 215.
766 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas
para
o
Brasil
Colônia:
planejamento espacial e social no
século XVIII. Brasília: Ed. Alva-Ciord.,
1997. p. 10.
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o que escreveu o capitão-mor do
Ceará, Pedro Lelou, a respeito da
necessidade de uma igreja matriz
naquela capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 36.

capela da fortaleza767. Ocasionalmente, os moradores e os soldados

768 CARTA do bispo de Pernambuco
ao rei (D. Pedro II) sobre o estado
material e espiritual em que se
encontra a capitania do Ceará; a sua
situação depois que passou à
jurisdição de Pernambuco e a falta de
sacerdotes
e
igrejas.
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 40.

melhor parecesse o poderia servir...”768. Na mesma altura, foram

769 CARTA do bispo de Pernambuco
ao rei (D. Pedro II) sobre o estado
material e espiritual em que se
encontra a capitania do Ceará; a sua
situação depois que passou à
jurisdição de Pernambuco e a falta de
sacerdotes
e
igrejas.
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 40.
770 CALDAS, José Antônio. Noticia
Geral de toda esta capitania da Bahia
desde o seu descobrimento até o
presente ano de 1759. Edição facsimilar.
Salvador:
Tipografia
Beneditina LTDA., 1951. p. 11.
771 SILVA, Ana Cristina Nogueira da.
O modelo espacial do Estado
Moderno: reorganização territorial em
Portugal nos finais do Antigo Regime.
Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p.
26.

recorriam aos missionários dos aldeamentos vizinhos para ouvirem o
culto católico. Em 1696, por decreto de 10 de dezembro, a Coroa
converteu a capela curada da fortaleza em paróquia, “...sem concurso
no P.e João Leite Aguiar, ou com outro qualquer Sacerdote que lhe
instituídas três irmandades: a de Nossa Senhora da Assunção,
padroeira da igreja matriz; a de Santo Antônio e a das Almas769. Até o
final do século XVII, nenhum curato foi criado nos sertões do bispado
do Maranhão, se resumindo às três paróquias existentes na capitania:
a da Sé de São Luís e as das vilas de Alcântara e Icatú (mapa
temático 6). A atividade religiosa no interior se concentrou em
catequizar os índios em missões instaladas pela Companhia de Jesus
na ribeira do rio Itapicuru.
A chegada do século XVIII modificou profundamente a
urbanização dos sertões. No patamar eclesiástico, dezenas de curatos
amovíveis surgiram em pontos nevrálgicos das capitanias do Norte e
do Estado do Maranhão. Em 1718, segundo José Antônio Caldas, D.
João V ordenou a criação de “mais de vinte Igrejas Parochiaes, de que
carecia a nossa America pela sua grande extensão, e pelos dilatados
limites das Vigararias invencíveis a diligencia dos Parochos”770. No
contexto político, o Setecentos assistiu significativos eventos voltados
à reforma espacial. Dentre alguns, houve a publicação das
Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, em 1719, pelo
arcebispo D. Sebastião da Vide e a entronização de D. João V,
monarca ilustrado cujas ideologias políticas prezavam a restauração
dos seus domínios calcada em regras da “boa razão” e utilidade
pública, favorecendo uma nova ordem social e institucional
amparadas no bem-estar e felicidade dos povos771. Presenciou-se,
ainda, o ministério do Marquês de Pombal subsidiado em programas
de intervenção territorial em escalas diversas – desde o intraurbano
(por meio dos projetos de vilas desenhadas segundo o rigor

A rede eclesiástica

221

geométrico da cultura iluminista) até a dimensão macro, preocupada
em definir as fronteiras da América portuguesa segundo as
negociações diplomáticas dos tratados de Madri (1750) e de Santo
Idelfonso (1777). O século XVIII testemunhou a extradição da
Companhia de Jesus (em 1759) de todos os domínios ultramarinos
portugueses. E, no final do século, cartas régias foram emitidas por D.
Maria, aos bispos do Brasil, convertendo todos os curatos amovíveis
e paróquias de índios em freguesias coladas, caracterizadas, dentre
alguns aspectos, pela presença vitalícia do vigário nomeado e
sustentado pela Coroa.
Em termos estatísticos, ocorreu um salto numérico na fundação
de curatos no transcurso do Setecentos (mapa temático 7). A
abordagem quantitativa, como explanado no estudo das capelas filiais,
não é utilizada como um fim em si mesmo, mas como um método para
desmistificar a imagem de “vazio”. Além disso, lacunas serão
inevitáveis devido à imprecisão das datas de criação das paróquias,
cabendo à posteridade responder essas interrogações. Algumas
temporalidades foram estabelecidas por meio da leitura de fontes
manuscritas indiretamente relacionadas ao tema dessa seção, como
autos de devassa, cartas de sesmarias e missivas das autoridades
civis. De maneira que, entre 1701 e 1749, foram criadas por volta de
28 freguesias amovíveis nos sertões dos bispados do Maranhão e
Pernambuco e na arquidiocese da Bahia:
•

Bispado do Maranhão: Para a capitania de mesmo nome –
Nossa Senhora do Nazaré do Mearim (1723), Nossa
Senhora da Conceição das Aldeias Altas (1741), São Bento
dos Pastos Bons (1741) e São Bernardo da Parnaíba
(1747)*772. Capitania do Piauí: Santo Antônio do Surubim
(1713)*, Nossa Senhora do Monte Carmo de Piracuruca
(1727), Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá (1727),
Nossa Senhora da Conceição dos Aroazes (1740), Santo
Antônio do Gurguéia (1740), Nossa Senhora do Desterro
do Rancho do Prato (1740).

•

Bispado de Pernambuco: Capitania do Ceará Grande: Nossa
Senhora do Rosário das Russas (1713)*, Nossa Senhora

772 Os anos com asterisco são
imprecisos. Já o sinal # significa que
os curatos já existiam naquela
cronologia.
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da Conceição do Acaracú (1724)#, Nossa Senhora da

773 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologis histórica do Estado do
Piauí. São Cristóvão (RJ): Editora
Artenova, 1974. p. 36.

Expectação do Icó (1735)#, São José dos Cariris Novos
(1748). Capitania do Rio Grande: São João Batista do Assú

115 CARTA RÉGIA do rei D. Pedro II

(1725)#. Capitania da Paraíba: Nossa Senhora do Bom
Sucesso do Piancó (1701), Nossa Senhora dos Milagres
dos Cariris Velhos (1718)*, Sant´Ana do Seridó (1748) e
Nossa Senhora do Desterro de També (1749)#. Capitania de
Pernambuco: Nossa Senhora do Ó do Porto da Folha (1714)
e Santo Antônio de Garanhuns (1714).
•

Arcebispado da Bahia: Santo Antônio do Pambú (1714),
Santo Antônio do Mato Grosso (1714), Santo Antônio do
Urubu de Cima (1718), São João de Jeremoabo (1718), São
João da Água Fria (1718), Divino Espírito Santo de
Inhambupe (1718) e Santo Antônio do Urubu de Baixo
(1718).
Os lugares onde surgiram as paróquias acima listadas eram

diversificados em termos geográficos, sociais e históricos. Algumas
delas foram implantadas nas proximidades dos rios perenes, como o
Itapicuru, o Jaguaribe, o São Francisco e o Parnaíba. Outras foram
erguidas nas margens dos cursos fluviais temporários, cuja vida útil
depende das estações de chuva.
Dois aspectos sobre o bispado do Maranhão merecem reflexão.
Por um lado, aparecem as freguesias mais distantes da sede
episcopal, dando a ver territórios com adensamento populacional que
justificaram as oficializações. Nesse período, a ocupação do Piauí
ocorreu em sedes paroquiais distribuídas em localidades estratégicas
da capitania. A organização das paróquias revela a irradiação do
povoamento, por sítios e fazendas de criação de gado, iniciada, por
volta de 1663773, seguindo o curso dos rios Piauí e Canindé, em
direção ao litoral e à região Sul do território, mas sem necessariamente
acompanhar concatenação temporal e espacial. É interessante
sublinhar, ainda na esfera temporal, que as paróquias do Piauí
traduzem o esforço da Coroa de conter o avanço fundiário dos grandes
sesmeiros. Trata-se de uma medida iniciada com a emissão das cartas
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régias de 20 de janeiro de 1699774 e 03 de março de 1702775, cujo teor
normativo privilegiava a redistribuição das sesmarias àqueles que
denunciassem terras devolutas e não cultivadas. Isso também se
aplicava aos curatos erigidos nos sertões da Bahia e de Pernambuco.
Na segunda década do século XVIII, emergiu uma disputa entre
os bispos do Maranhão e de Pernambuco sobre a definição oficial dos
limites das dioceses, em especial na fronteira da capitania do Piauí
com a do Ceará Grande, na altura da serra da Ibiapaba, e mais ao Sul,
nos sertões de Parnaguá.

O conflito teve como “pano de fundo”

questões de ordem fiscal. Essas duas zonas rentabilizam os cofres
régios com os melhores pecúlios advindos dos dízimos cobrados no
Piauí que, segundo D. Antonio Troiano, clérigo de São Luís, eram
indevidamente coletados por seu companheiro de Olinda, já que o
território do Piauí pertencia ao Maranhão por meio de concessão
pontifícia776. A solução encontrada seria a criação de freguesias bem
posicionadas naqueles espaços de tensão, evitando as dúvidas
referentes as áreas de poder de cada bispo. Troiano se antecipou,
fundando, por volta de 1727, a freguesia de Nossa Senhora do Monte
do Carmo de Piracuruca, situada na ribeira do Poti, próxima à fronteira
da capitania do Ceará, e ao Sul, ele erigiu a paróquia de Nossa
Senhora do Livramento de Parnaguá.
A justificativa encontrada para instituir as sedes paroquiais dos
sertões do Maranhão nos anos 1740 dizia respeito à ascensão
populacional em variadas ribeiras. No ano de 1741, D. Manuel da Cruz
oficializou as igrejas matrizes de Pastos Bons e Aldeias Altas777. Em
30 de agosto de 1746, o ouvidor do Piauí, Matias Pinheiro da Silveira
Botelho, informou o rei D. João V sobre os progressos eclesiásticos
ocorridos após a criação da ouvidoria:
...eram as quatro freguesias que compunham esta comarca
(Nossa Senhora da Vitória da vila da Mocha, Nossa Senhora do
Livramento do Parnaguá, Santo Antônio do Surubim e Nossa
Senhora do Carmo de Piracuruca); foy crescendo o povo em
forma q´os Prellados Eclesiásticos tem devidido em mais três,

774 CARTA RÉGIA do rei D. Pedro II
ao governador da capitania de
Pernambuco, Caetano de Melo de
Castro, ordenando as normas para o
povoamento e assentamento das
datas de terras do sertão. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_
Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1771.
775 CARTA RÉGIA de D. Pedro II ao
governador
da
capitania
do
Maranhão, Fernão Carrilho, sobre
mandar por hum edital para que todos
os sesmeiros ou donatários que
tiverem datas de terras, apresentem
as confirmações. In Anais da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Vol. 66 (Livro Grosso do Maranhão –
1ª parte). Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1948. p. 212.
776 CARTA do governado do bispado
do Maranhão, D. Antonio Troiano, ao
rei (D. João V), sobre a sua tomada
de posse na jurisdição espiritual do
Piauí e informando acerca da
administração
religiosa.
Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 45.
777 CARTA do provedor-mor da
fazenda, Inácio Gabriel Lopes
Furtado, ao rei D. João V, informando
sobre a representação do pároco da
freguesia de São Bento do rio das
Balsas, padre José Aires, que
pleiteava paramentos para o culto
divino de sua igreja. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 27, D.
2794.
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huã no destricto da Goroguéia (Santo Antônio do Gurguéia),

778 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, Matias Pinheiro da Silveira
Botelho, ao rei (D. João V), sobre a
criação do cargo de juiz para as novas
freguesias dos distritos do Goroguéia,
Catinguinha e Nossa Senhora da
Conceição.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 4, D. 267.
779
ABREU,
Capistrano
de.
Capítulos de história colonial: 15001800. Brasília: Conselho Editorial do
Senado Federal, 1998. p. 137.
780 FLEXOR, Maria Helena Ochi. A
rede urbana brasileira setecentista. A
afirmação da vila regular. In
TEIXEIRA, Manuel C (coord.). A
construção da cidade brasileira.
Lisboa: Livros Horizontes, 2004. p.
203.

outra na Catinguinha (Nossa Senhora do Desterro do Racho do
Prato), e Nossa Senhora da Conceição (dos Aroases) outra...e
778

(as) novas freguesias tem acolumado muito povo...

O rol supracitado revela que as freguesias fundadas nos sertões
do arcebispado da Bahia foram contemporâneas à administração de
D. Sebastião Monteiro da Vide e à escrita das Constituições Primeiras
do Arcebispado da Bahia. Em Pernambuco, as cronologias foram
variadas, e os curatos amovíveis “ecoavam” em sertões diversos, seja
nos Cariris Velhos ou em Acaracú. Esse contexto geográfico múltiplo
da

circunscrição

pernambucana

se

contrapõe

ao

esquema

reducionista do “sertão de fora” evocado por Capistrano de Abreu, pelo
qual a ocupação da capitania se deu no litoral, confluindo no alto
Piranhas ou na foz do Jaguaribe com o fluxo da corrente de
povoamento baiana, oriunda do interior, do “sertão de dentro”779.
A partir de 1750, novos curatos amovíveis eclodiram nos sertões
das capitanias do Norte como parte de um amplo projeto de
sistematização e de conhecimento do território, próprio da cultura
política do Iluminismo, levado a cabo pelo discutidíssimo marquês de
Pombal em toda a América portuguesa. De acordo com Maria Helena
Ochi Flexor, o Estado lusitano tomava a si o controle total do Brasilcolônia por meio da intervenção direta, iniciando um processo de reurbanização experimentado em diferentes escalas geográficas780.
Nesse aspecto, os sertões do Norte mereceram a devida atenção das
autoridades régias. Aliás, desde as políticas de reordenamento das
sesmarias propostas por D. Pedro II, eles não eram vistos como áreas
“periféricas” aos objetivos da Coroa como pretendem a historiografia
clássica brasileira. A subida ao trono de D. José viria consolidar as
reformas iniciadas por seus antecessores, agora ancoradas em
medidas substanciadas na razão e no bem comum.
As primeiras capelas convertidas em freguesias na segunda
metade do Setecentos localizavam-se nas cercanias do oceano
Atlântico – Nossa Senhora da Assunção de Fortaleza (1751) – e no
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Recôncavo baiano – Santo Estevão do Jacuípe (1751) e Nossa
Senhora do Nazareth das Farinhas (1752). Entre 1752 e 1753, o
arcebispo da Bahia oficializou as paróquias de Santo Antônio da vila
de Jacobina e Santana do Camisão781, seguida por Santa Ana do
Caetité782 (1754) e Sant´Ana e Santo Antônio do Tucano783 (1754).
Em 1756, o bispo de Pernambuco, D. Francisco Xavier Aranha,
noticiou Sua Majestade das sucessivas petições dos moradores
solicitando a fundação de freguesias nas cercanias dos núcleos de
povoamento. Os paroquianos justificavam os requerimentos alegando
“as grandes distancias, em que vivião de sua Igreja Matriz, e
Parochial”784. A distância foi um dos temas recorrentes a partir dos
quais se construiu a reforma da rede eclesiástica dos sertões Norte785.
O próprio D. Francisco Aranha reconhecia essa especificidade
geográfica das paróquias, “que quase todas as freguesias deste Bp.do
de Pernambuco são m.to extensas, crecendo mais a sua extensão q.to
mais se vão desteceando desta Capital Olinda”

786

. O seu projeto de

reorganização apoiava-se na divisão das extensas paróquias,
“creando novos curatos nas partes mais carecidas de parochos, por
mais distantes das Matrizes”. Doravante, o bispo informou à Coroa da
execução dos seus planos, instituindo as freguesias de Pilão Arcado,
situada na beira do São Francisco, distante 170 léguas da sede
episcopal; Nossa Senhora do Carmo dos Inhamuns, São Gonçalo
da Serra dos Cocos e Santo Antônio de Quixeramobim foram
oficializados no Ceará Grande. Na capitania do Rio Grande surgiu a
sede paroquial de Nossa Senhora da Conceição dos Paus de
Ferros, desmembrada da freguesia do Assú787.
Não obstante, o sucesso das fundações não solucionava de
imediato as grandes dimensões das paróquias. D. Francisco Aranha
reconhecia que o surgimento de novos curatos era, naquele momento,
solução paliativa, “pois ainda com estas divizões, ficão as parochias

781 FREGUESIAS da Bahia (15521857). Manuscrito do Arquivo Público
da Bahia. Maço: 5247.
782 FREGUESIAS da Bahia (15521857). Manuscrito do Arquivo Público
da Bahia. Maço: 5247.
783 NOTÍCIA sobre a Freguezia nova
de Sant´Anna e Santo Antônio do
Tucano, na Diocese da Bahia, pelo
vigário Francisco Cabral de Sousa.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2718.
784 CARTA do bispo de Termópolis,
coadjutor e sucessor de Olinda, D.
Francisco Xaiver Aranha, ao rei (D.
José I), sobre as novas divisões de
curatos, a criação de novas paróquias
e a escolha de sacerdotes zelosos
para assumirem as paróquias
criadas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino,
Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 81, D.
6722.
785 A historiadora portuguesa Ana
Cristina Nogueira da Silva percebeu
que o fator “distância” norteou os
projetos de reforma das comarcas de
Portugal em 1792. Ver SILVA, Ana
Cristina Nogueira da. O modelo
espacial do Estado Moderno...Opus
cit., p. 104.
786 CARTA do bispo de Termópolis,
coadjutor e sucessor de Olinda, D.
Francisco Xaiver Aranha, ao rei (D.
José I), sobre as novas divisões de
curatos, a criação de novas paróquias
e a escolha de sacerdotes zelosos
para assumirem as paróquias
criadas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino,
Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 81, D.
6722.
787 CARTA do bispo de Termópolis,
coadjutor e sucessor de Olinda, D.
Francisco Xaiver Aranha, ao rei (D.
José I), sobre as novas divisões de
curatos, a criação de novas paróquias
e a escolha de sacerdotes zelosos
para assumirem as paróquias
criadas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino,
Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 81, D.
6722
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788 CARTA do bispo de Termópolis,
coadjutor e sucessor de Olinda, D.
Francisco Xaiver Aranha, ao rei (D.
José I), sobre as novas divisões de
curatos, a criação de novas paróquias
e a escolha de sacerdotes zelosos
para assumirem as paróquias
criadas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino,
Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 81, D.
6722
789 RELAÇÃO de todas as igrejas
Paroquiais
de
q´
compoem
presentem. te
o
Bispado
de
Pernambuco devidido em Comarcas,
em cujas cabeças se remtão os
Dizimos
delle.
Manuscrito
da
Fundação da Biblioteca Nacional,
localizador: II-32,33, 036.

de vinte, e trinta legoas”. Na verdade, o projeto do clérigo imaginava o
bispado seccionado racionalmente, com curatos dimensionados em
proporções que congregassem “hum parocho, a cada trinta
moradores”788.
De acordo com o documento Relação de todas as igrejas
Paroquiais de q´ compoem presentem.te o Bispado de Pernambuco
devidido em Comarcas, em cujas cabeças se remetão os Dizimos
delle, há indicação de que os curatos de São João da Várzea do
Apodi, São José da Mocambira, Sant´Ana do Campo Largo, São
José dos Bezerros, Sant´Ana do Bom Jardim e Nossa Senhora da
Conceição de Campina Grande foram implementados entre 1757 e
1769789. É interessante mencionar que, no bispado do Maranhão não
foram criados curatos durante o período pombalino, somente a
categoria “freguesia de índio” cujas especificidades serão exploradas
ulteriormente.
De 1778 a 1798, conhece-se a criação de 11 paróquias nos
sertões do Norte, 10 delas instauradas no bispado de Pernambuco:
Santa Cruz da vila de Aracati (1780), Nossa Senhora da Paz de
Arneirós (1782), Nossa Senhora da Conceição do Riacho do
Sangue (1784), Nossa Senhora dos Remédios do Jardim do Rio
do Peixe (1784), Nossa Senhora da Conceição de Flores do Pajeú
(1786), Nossa Senhora da Guia dos Patos (1788), Divino Espírito
Santo de Pau d´Alho (1789), São Félix de Buíque (1793), São José
do Brejo da Madre de Deus (1797) e Palmeiras dos índios (1798).
A freguesia de Monte Santo, criada em 1790, parece ser a única
instituída no arcebispado da Bahia. Novamente, as largas distâncias a
percorrer

e

as

dilatadas

circunscrições

apareceram

como

condicionantes que organizaram as petições dos fregueses. Em
outubro de 1786, os moradores de Sento Sé e Pé Branco do Outeiro
Redondo, ambas freguesias do arcebispado da Bahia, indicaram os
agravantes geográficos como inibidores do progresso religioso,
urgindo pela conversão de aplicações em novos curatos. O arcebispo
D. Frei Antônio Corrêa previa “não só o dividir de huã em duas freg.as
mas tirar de outras circunvizinhas já esta, já aquella p.te segundo a
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maior utilid.e dos moradores”790. Na criação da paróquia de Nossa
Senhora dos Remédios do Rio do Peixe (hoje Sousa-PB), as
autoridades eclesiásticas de Pernambuco expuseram à Mesa de
Consciência e Ordens que a freguesia da vila de Pombal “...é tão
dilatada que passa de sessenta e tres legoas de extensão...e que se
acha povoada de moradores por todo o seu âmbito e extensão em
grande número, por cuja razão se faz muito trabalhosa e dificultosa,
que um só parocho...possa acudir ao pasto espiritual...”791.
Refletindo

sobre

os

exemplos

discutidos

anteriormente,

percebe-se que a criação de gado, ou outras economias praticadas
nos sertões, não se enquadravam entre os componentes do discurso
peticionário dos habitantes pleiteantes à implantação de curato
amovível. Ao contrário, como notificaram os agentes régios e os
próprios moradores, dados geográfico e demográfico fundamentaram
a escrita dos requerimentos e os projetos de reforma territorial das
freguesias. Reforma, aqui, compreendida segundo a acepção coeva
de cômoda divisão das amplas circunscrições eclesiásticas, pela qual
a relação entre população versus território amenizaria as irregulares
visitas pastorais e desobrigas792.
Do início do Oitocentos até 1820, surgiram novas freguesias
(mapa temático 8). O bispado de Pernambuco registrou 08 paróquias:
Bom Jesus da Fazenda Grande (1803), São José da Carinhanha
(1806), Nossa Senhora da Glória do Rio das Éguas (1806), Santa
Rita do Rio Preto (1810)#, Nossa Senhora dos Milagres de Cuité
(1810)#, Santo Antônio do Piancó (1810)#, São Vicente Férrer de
Lavras da Mangabeira (1813) e São Francisco do Canindé (1817).
Na diocese do Maranhão o empenho do bispo, D. Luiz de Britto
Homem, logrou no rearranjo da rede eclesiástica de sua diocese em
1805, redesenhando os territórios das paróquias da cidade de Oeiras
do Piauí, do Itapicurú, de Aldeias Altas e da vila do Icatú:
São Mamede, devidida, e desmembrada da freguezia de Nossa
ra

ra

S. do Rosário do Itapicurú. Nossa S. das Dores, devidida, e
ra

desmembrada da Freguesia de Nossa S. da Conceição da V.ª

790 OFFICIO do arcebispo D. Fr.
Antônio Corrêa para Martinho de
Mello e Castro, sobre a necessidade
de dividir algumas freguezias. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 64, D. 12242.
791 TERMO de criação e divisão do
curato de Nossa Senhora dos
Remédios do Jardim do Rio do Peixe.
Apud SARMENTO, Christiane F.
Povoações, freguesias e vilas na
Paraíba colonial: Pombal e Sousa,
1697-1800. Dissertação (mestrado).
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Natal, 2007. p. 88.
792 OFÍCIO da Mesa de Consciência
e Ordens ao príncipe regente, sobre
uma carta do bispo do Maranhão, D.
Luiz de Britto Homem, em que solicita
a divisão de freguesias de sua
diocese. ANTT, Ordem de Cristo,
Padroados do Brasil, Bispado do
Maranhão. Maço 04, caixa 04.
Documentos avulsos.
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793 CARTA do bispo do Maranhão,
D. Luiz de Britto Homem ao príncipe
regente, a respeito da divisão e
desembaraço de algumas freguesias
do seu bispado. ANTT, Ordem de
Cristo, Padroados do Brasil, Bispado
do Maranhão. Maço 04, caixa 04.
794 OLIVEIRA, Dom Oscar de. Os
dízimos eclesiásticos do Brasil.
Estudos 3. Belo Horizonte: Estudos,
1964. p. 148.

de S.

ta

Maria do Icatu. N. S.

ra

da Graça, devidida, e
ra

desmembrada da Freguesia de N. S. do Carmo de Piracuruca,
termo da Villa de S. João da Parnaíba, capitania do Piauhi. N.
ra

S. do Nazareth, devidida, e desmembrada da Freguesia de N.
S.

ra

da Conceição e São José das Aldeias Altas, N. S.

ra

das
ra

Merces, devidida, e desmembrada da Freguesia de N. S. da
Victoria da cidade de Oeiras do Piauhi. São Gonçalo
d´Amarante, devidida, e desmembrada da Freguesia de N. S.
da Victoria

793

ra

. (Sem grifo no original).

Entre 1677 e 1820 foram criados aproximadamente 79 curatos
amovíveis em diferentes sertões: seja naqueles próximos do litoral,
como os “sertões de baixo” do arcebispado da Bahia, ou,
simplesmente, nas zonas mais interiorizadas. De todo o modo, essa
modalidade de freguesia representava a concretização dos projetos
das autoridades episcopais e dos anseios dos povos de regularizar,
no tempo e no espaço, a oferta do ofício católico. Além disso, a
estruturação da rede eclesiástica traduz o empenho geopolítico da
Coroa e dos seus representantes de reformar territórios povoados,
mas sujeitos, em muitos casos, ao controle exercido pelos grandes
sesmeiros. O escrutínio da Metrópole nos sertões seria intensificado
na transformação de curato em paróquia colada, pela qual o cura,
agora vigário, exercia suas funções sacerdotais em caráter perpétuo
(ele estava literalmente “colado” na sua respectiva igreja matriz),
assim como participavam da folha eclesiástica da Fazenda Real
recebendo as côngruas anuais.

3.2.2. Freguesias coladas

Os direitos do Padroado régio começavam a ser exercidos em
um curato quando convertido em freguesia colada794. Desde então, a
Coroa arcava com o ônus de subsidiar a ornamentação da igreja máter
e reestruturá-la arquitetonicamente, se necessário. Foi o caso da sede
paroquial de Nossa Senhora do Socorro de Cotinguiba (situada na
capitania de Sergipe del Rei e arcebispado da Bahia) que teve o
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projeto de reforma assinado por Rodrigo Franco, arquiteto-mor das
ordens militares795. A paróquia colada também se caracterizava pela
presença fixa ou perpétua do vigário beneficiado por concurso e
confirmado em carta régia796. Ele se tornava “filho da folha
Ecleziastica”797 da Fazenda Real recebendo a côngrua798, uma
remuneração anual proveniente das rendas dos dízimos da Ordem de
Cristo799.
Morrendo um vigário ou ficando vaga a igreja, as freguesias
coladas eram administradas por padre encomendado ou interino, cujo
tempo de permanência dependia de provisão episcopal, validado em
um ano e renovado assim que o prazo acabasse ou após o concurso
de novo vigário800. Para António Manuel Hespanha, as modalidades
de serviço eclesiástico limitadas a um período não constituíam um
beneficio, pois a concessão de ofícios religiosos como benefício
residia em sua perpetuidade, feita sem qualquer restrição temporal,
não podendo ser retirada arbitrariamente801. As Constituições
Primeiras do Arcebispado da Bahia, em seus títulos 523 e 524,
anunciavam algumas das prerrogativas exercidas pelo sacerdote
encomendado:
...e governe como Parocho encomendado até ser provida de
proprietario. E se lhe contribuirá com a mesma congrua, como
aos demais Parochos, por ser assim conforme o direito, e S.
Magestade o ter assim determinado, e assim se observa
sempre. 524 E o dito Encommendado cumprirá com todos os
encargos, e obrigações da Igreja, e durará esta encomendação
até o novo provido tomar posse, salvo, se por justas causas
tiramos ao tal Encommendado, o que poderemos fazer achandoo culpado, pondo outro em seu lugar

802

.

795 As ordens militares eram a
Ordem de Cristo, São Bento de Avis e
Santiago da Espada. Segundo Sousa
Viterbo, Rodrigo Franco projeto a
belíssima igreja do Senhor da Pedra
de Óbidos. Ver SOUSA, Viterbo.
Dicionário histórico e documental dos
Arquitectos,
Engenheiros
e
Construtores
portugueses.
Reprodução
em
fac-símile
do
exemplar com data de 1899 da
Biblioteca da INCM. Volume I. Lisboa:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
1988. p. 372-374.
796 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
99.
797 “Pelo que ficou no cofre em saco
separado p.ª pagam.to dos filhos da
folha Ecleziastica por não cobrarem
neste anno, a saber o Vigr.º da Villa
de Portallegre...”. LIVRO de receita e
despesa do Rio Grande do Norte.
ATC, ER 4250.
798 Para o bispado de Pernambuco,
as côngruas gravitavam entre 50$000
e 200$000. Ver MAPA das Igrejas do
bispado de Pernambuco, suas
côngruas e rendimentos. Manuscrito
da Fundação da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro. Localizador: I-31,
24, 011.
799 OLIVEIRA, Dom Oscar de. Os
dízimos eclesiásticos...Opus cit., p.
148.
800 RODRIGUES, Aldair Carlos.
Poder eclesiástico e inquisição no
século XVIII luso-brasileiro: agentes,
carreiras e mecanismos de promoção
social. Tese (doutorado). Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São
Paulo (FFLCH-USP). São Paulo,
2012. p. 27.
801 HESPANHA, António Manuel. Os
bens
eclesiásticos
na
época
moderna: benefícios, padroados e
comendas. In TENGARRINHA, José
(org.). História de Portugal. 2 ed.
Bauru: EDUSC, 2001. p. 2.
802 VIDE, D. Sebastião Monteiro da.
Constituições
Primeiras
do
Arcebispado da Bahia. São Paulo:
Typ. 2 de Dezembro, 1853. p. 252

.
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803 OLIVEIRA, Dom Oscar de. Os
dízimos eclesiásticos...Opus cit., p.
148.
FONSECA,
Cláudia
Damasceno. Arraiais e vilas d´el
rei..Opus cit., p. 100.
804 OLIVEIRA, Dom Oscar de. Os
dízimos eclesiásticos...Opus cit., p.
72.
805 ABREU, Maurício de. Geografia
histórica do Rio de Janeiro (15021700). Vol 1. Rio de Janeiro: Andrea
Jakobsson Estúdio & Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro, 2010. p.
349.

Como lembrou Dom Oscar de Oliveira, e reiterado por Cláudia
Damasceno Fonseca, a Coroa tinha interesse em restringir as
colações a fim de não pagar as côngruas, criando-as quando convinha
por algum motivo sociopolítico e econômico, por isso, a seleção dos
curatos não era feita aleatoriamente803. Desse ponto de vista, as
primeiras freguesias coladas nas capitanias do Norte e no Estado do
Maranhão estavam conectadas aos territórios produtores de açúcar
de Pernambuco e Bahia e nas cercanias da cidade de São Luís. O
açúcar consistiu uma das principais fontes de cobrança de dízimos na
colônia, obviamente leis mais severas foram impostas no intuito de
evitar fraudes fiscais e usurpações804. As pesquisas de Maurício de
Abreu revelaram o mesmo fenômeno para as paróquias do litoral
fluminense, percebendo que as igrejas coladas foram cuidadosamente
escolhidas e se posicionaram onde a cultura canavieira se difundia805.
Ao que parece, as primeiras colações concedidas nos sertões
do Norte ocorreram em princípio do século XVIII e não se
relacionavam à criação de gado vacum como normalmente se tem
ponderado, embora tal economia tenha efetivado a ocupação da terra
e o seu povoamento. Segundo as fontes analisadas, tudo indica que o
benefício da colação se referia, para aquela cronologia, à
redistribuição das sesmarias que estavam doadas aos agentes
participantes da rede clientelista tecida principalmente pelos d´Ávila.
Foi coetânea às colações a emissão da carta régia de 20 de janeiro
de 1699 relativa à regularização fundiária e ao estímulo do
povoamento em regiões com baixos índices demográficos. Com feito,
as paróquias de Nossa Senhora do Nazareth do Itapicuru de Cima,
Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó e Nossa Senhora da
Vitória recebem o benefício régio em 1700. As duas últimas foram
confirmadas “...neste anno próximo passado (pelo) nosso Sereníssimo
Rey D. Pedro, e para ambos mandou dar grandiosos ornamentos,
palios e cruzes & o que tudo custou mais de doze mil cruzados; e
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mandou pagar annualmente aos Parochos, e Coadjutores, como he
estilo aos mays”806.
A freguesia de Itapicuru de Cima localizava-se nas sesmarias da
Casa da Torre que, desde o rio Itapicuru a Tatuapara, havia
senhoreado oito ou nove léguas de terra, tendo cerca de dez currais
construídos ao longo das ribeiras807. Ali, os Guedes de Brito possuíam
sesmarias nas cabeceiras dos rios Piauí, Real, Inhambupe, Itapicuru
e Jacuípe, rivalizando com os Dias d´Ávila. Segundo Monica Dantas,
não só as casas da Torre e da Ponte deixaram de cultivar a terras nas
cercanias da capela dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, outros
poderosos curraleiros não haviam sequer chegado a tocar as terras
que lhes foram concedidas808. Assim, a criação do curato de Itapicuru
de Cima, em 1680, deve ser compreendida como um prelúdio de
incisivas políticas, levadas a cabo por D. Pedro II, que visavam a
vigilância dos domínios da Coroa nos sertões do Norte. É inegável,
portanto, que a colação dessa freguesia corroborou a mesma lógica
de controle fundiário. Ela seria, assim como as demais, os “olhos” do
rei inspecionando as práticas sociais e o uso da terra.
Na segunda década do século XVIII, o Estado português
confirmou a colação da igreja de Santo Antônio da Manga (1721)809,
subordinada na esfera política à capitania de Minas Gerais, porém no
eclesiástico ao bispado de Pernambuco. Em 19 de abril de 1723, “foy
V. Mag.e servido admittir ao seu Padroado Real a Igr.ª Matriz da Freg.ª
de N. Snr.ª do Nazareth da Ribeira do Rio Miarim”810, erigida na
diocese do Maranhão (sem grifo no original). No caso da sede
paroquial da Manga, a colação resultou do rigor fiscal imposto pela
Coroa sobre o ouro extraído na comarca de Paracatu. O arraial se
situava num lugar de fácil descaminho, às margens do rio São
Francisco beirando uma estrada que o conectava aos sertões da
Jacobina, Pernambuco e São Paulo. Fonseca ainda ressalva que a
instituição das freguesias coladas em Minas Gerais fez parte das
medidas régias de por fim a instabilidade sociopolítica eclodida, em

806 RELATÓRIO de visita ad limina
do bispo de Pernambuco D. Fr.
Francisco de Lima, realizado por seu
procurador Dr. Manuel Banha
Quaresma e datado de julho de 1701.
Transcrito por NOGUEIRA, Patrícia
Moreira. Considerações sobre os
relatórios de visitas ad limina
apostolorum
do
bispado
de
Pernambuco (1680-1746): aspectos
históricos e historiográficos. Revista
Fontes, n. 2, 2015-1, p. 24.
807 SOUSA, Gabriel Soares. Tratado
descritivo do Brasil em 1587. 5 ed.
São Paulo: Nacional-ONL, 1987. p.
70.
808 DANTAS, Monica. Fronteiras
movediças: relações sociais na Bahia
do século XIX (a comarca de Itapicurú
e a formação do arraial de Canudos).
São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2007. p.
44.
809 RELAÇÃO de todas as igrejas
Parochiais
de
q´
compoem
prezentem. e o Bispado de Pern.º
devidido em Comarcas, em cujas
cabeças se remetão os Dizimos delle,
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-32,33,036.
810 CARTA do Provedor da fazenda,
Henrique Guilhon, ao rei D. José,
sobre a necessidade de construção
de uma nova igreja na freguesia de
Nossa Senhora de Nazaré, na ribeira
do rio Mearim. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 50, D.
4898.
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811 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei..Opus cit., p.
101.
812 RELAÇÃO de todas as igrejas
Parochiais
de
q´
compoem
prezentem. e o Bispado de Pern.º
devidido em Comarcas, em cujas
cabeças se remetão os Dizimos delle,
idem. Ibidem.

1721,

em

sanfranciscana

importantes
811

centros

mineradores

da

região
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Nos anos 1730, os manuscritos analisados mencionam a
conversão de status dos curatos de Nossa Senhora do Ó do Porto
da Folha (1733, bispado de Pernambuco)812 e São Francisco do

813 RELAÇÃO de todas as
Freguezias Capellas e Clerigos que
tem o Bispado de Pernambuco.
Annaes da Bibliotheca Nacional do
Rio de Janeiro. Vol. 28. Ano 1906. Rio
de Janeiro: Officinas de Artes
Graphicas da Bibliotheca Nacional,
1908. p. 407-413.

Urubu de Baixo (1733, arcebispado da Bahia). Na relação das

814 LISTA das informações e
descripções das diversas Freguezias
do Arcebispado da Bahia, enviada
pela frota de 1757, em cumprimento
das ordens régias expedidas pela
Secretaria de Estado do Ultramar, no
anno de 1755. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2666.

Ao contrário do observado entre os curatos amovíveis, quando

paróquias do bispado de Pernambuco de 1749, foram arroladas como
coladas as igrejas de Santo Antão (1740)# e Nossa Senhora do
Rosário da vila de Penedo813.

dezenas deles foram instituídos entre 1750-1777, a incidência das
freguesias beneficiadas com vigário perpétuo permaneceu inalterada
nesse período. As descrições sócio-geográficas das paróquias
requisitadas,

em

1756,

pela

Coroa

aos

párocos

fornecem

interessantes pistas sobre quais eram as igrejas coladas. De fato, em
1757, o arcebispado da Bahia registrava no “sertão de Cima” as sedes
paroquiais de São João Batista de Jeremoabo e Sant´Ana e Santo
Antônio de Tucano. No “sertão de Baixo” apareceram na listagem
Nossa Senhora da Vitória da cidade de Sergipe del Rei, Santo
Antônio da vila Nova Real do Rio São Francisco, Nossa Senhora
da Piedade da vila de Lagarto, Jesus Maria, José e São Gonçalo
do Pé Branco, Nossa Senhora do Socorro de Cotinguiba, Divino
Espírito Santo de Inhambupe, Santo Antônio e Almas da vila de
Itabaiana, Nossa Senhora dos Campos do Rio Real814. Os
documentos não informam acerca das outras freguesias agrupadas no
“sertão de Cima”, tais como Jacobina Velha, Mato Grosso (sede
paroquial da vila de Rio de Contas), entre outras.
Na diocese de Pernambuco, de acordo com a relação feita pelo
bispo D. Tomás da Encarnação Costa e Lima, das 50 paróquias
existentes em 1777, sem contar as “freguesias de índios”, 20 eram
qualificadas como coladas e 30 como curatos amovíveis, quer dizer,
60% dos sacerdotes permaneciam fora da folha eclesiástica da
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Fazenda Real. Dessas 20, 18 localizavam-se no litoral ou nas áreas
canavieiras, enquanto que apenas 02 exemplares estavam em zonas
consideradas “certão” – Cabrobó e Santo Antão815 . Relendo a lista do
clérigo, chama a atenção que o status de vila não denotava
necessariamente que sua freguesia seria de natureza colativa. As vilas
de Icó (CE), Sobral (CE), Granja (CE), Aracati (CE), Fortaleza (CE),
Assú (RN), Pombal (PB), Barra (PE), Jacobina (BA) e Urubu (BA) eram
administradas por um cura amovível. Aliás, o curato da vila de Aracati,
importante núcleo urbano onde se comercializava e exportava carne
de gado para diferentes capitanias do Estado do Brasil, foi criado, em
1780, desanexado da freguesia de Nossa Senhora do Rosário das
Russas. Enquanto que a implantação da vila ocorreu em 1746.816
Nesse aspecto, o processo de sedimentação da estrutura oficial de
vilas tendeu a assumir quase por completo a rede eclesiástica.
Um novo panorama se descortinou na rede se freguesias
coladas dos sertões do Norte na última década do Setecentos. Por
carta régia de 11 de novembro 1797 e provisão de 6 de agosto de
1799, remetida da Mesa de Consciência e Ordens, o príncipe regente
convertia todas os curatos do bispado de Pernambuco e arcebispado
da Bahia ao benefício de coladas (mapa temático 9). A fonte que cita
os documentos régios abordados se refere aos concursos de três
padres imbuídos da vontade se tornar vigários das sedes paroquiais
de São José dos Bezerros, da vila de São João do Príncipe e de Nossa
Senhora da Conceição de Campina Grande:
Punha a concurso as sobreditas Igrejas, porq´ Vossa Alteza Real
pela Carta Régia de 11 de Novembro de 1797, e pela Provisão
de 6 de Agosto de 1799 mandou dar natureza Collativa a todas
as Igrejas amovíveis daquelle Bispado, assignando aos seus
respectivos Parochos a congrua annual de cem mil reis

817

.

Em 1798, Joaquim José Pereira, vigário colado da vila de
Valença do Piauí, redigiu uma “memória” da capitania do Maranhão,
arrolando as 10 paróquias enquadradas nos sertões daquele território.
Além das 07 freguesias do Piauí – das vilas de Marvão, Campo Maior,

815 CARTA do bispo de Pernambuco,
D. Tomás da Encarnação Costa e
Lima, ao rei (D. José I), remetendo
uma relação de todas as freguesias,
capelas, ermidas e oratórios que tem
o dito bispado, e número de clérigos
seculares que existem em cada uma
das freguesias. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 126,
D. 9545.
816 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012. p.
340.
817 CONCURSOS para as paróquias
de São José de Bezerros, da Villa de
São João de Cariri de Fora e de
Nossa Senhora da Conceição de
Campina Grande do bispado de
Pernambuco. ANTT, Ordem de
Cristo, Padroados do Brasil, Bispado
de Pernambuco. Maço 14, caixa 14.
Documentos avulsos.
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818 MEMORIA que contem a
descripção problemática da longitude
e latitude do sertão da capitania geral
de S. Luiz do Maranhão, que
igualmente diz respeito ao numero
das freguesias, e ao de almas, de que
consta a mesma capitania; dirigida, e
consagrada ao Ill.mo e Ex. mo Sr. Dr.
Rodrigo
de
Souza
Coutinho,
conselheiro, ministro e secretario de
estado dos negócios da marinha, e
domínios ultramarinos, etc., etc. pelo
padre Joaquim José Pereira, anno de
1798”. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo XX. Rio
de Janeiro, 1857. p.168-169.
819 OFÍCIO do Núncio Apostólico,
Frei Lourenço, arcebispo de Nisibi, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá e Melo, sobre a
colação da paróquia de São Gonçalo
do
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 27, D. 1402.

Valença, Jerumenha, Parnaguá, da cidade de Oeiras do Piauí e da
povoação de Piracuruca (sede paroquial que estava sujeita a vila de
São João da Parnaíba) – aparecem também na lista as igrejas
matrizes dos julgados de Aldeias Altas, Pastos Bons e São Bernardo
da Parnaíba. Porém, o que importa sublinhar é a frase repetida em
todas as descrições das freguesias – “cujo parocho foi a pouco
collado”818 – sugerindo que as colações concedidas na diocese de São
Luís foram contemporâneas às emissões da carta régia e da provisão
do príncipe D. João, isto é, alude-se que a resolução dos documentos
oficiais se estenderam ao Estado do Maranhão. Ademais, certas
paróquias do bispado do Maranhão já nasceram colativas, como São
Gonçalo do Amarante, erigida na capitania do Piauí, criada e colada
em 1804819.
As colações generalizadas sucedidas no final do século XVIII
demonstram, entre alguns aspectos, o interesse da Coroa pelos
sertões do Norte. De fato, não eram territórios “marginais” aos
objetivos geopolíticos e sociais levados a cabo pelo Estado português
como pretenderam alguns historiadores clássicos brasileiros. Basta
considerar as cartas régias com teor de lei emitidas em 1699, a
fundação de vilas ao longo do Setecentos e a implementação de
políticas indigenistas na administração pombalina para constatar essa
evidência histórica. Cabe situar dentro dentro dos processos de
urbanização dos sertões uma outra modalidade de freguesia muito
pouco estudada – a vigararia da vara ou forânea – e, assim como os
curatos amovíveis, sua incidência superou, até a década de 1790, as
igrejas colativas.

3.2.3. Vigararias da vara

Dois estudos serviram de base para articular as vigarias da vara,
ou forâneas, na rede eclesiástica dos sertões do Norte que
progressivamente se estruturava. Em Fiscais e meirinhos: a
administração no Brasil colonial, Graça Salgado explorou o aparato
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administrativo eclesiástico do Brasil-colônia apresentando, em termos
funcionais, as atribuições dos vigários da vara exercidas nas comarcas
eclesiásticas820. Já a tese de Aldair Rodrigues – Poder eclesiástico e
inquisição no século XVIII luso-brasileiro: agentes, carreiras e
mecanismos de promoção social – aprofundou o debate historiográfico
acerca das freguesias forâneas existentes nos bispados de Mariana e
São Paulo. Rodrigues pôs luz nos agentes da Igreja e na
complexidade relacional exercida entre os vigários e as circunscrições
episcopais

821

.

Eram requisitos básicos dos vigários da vara ser letrado, ou, no
mínimo, de bom entendimento, prudência, virtude e exemplo. Eles
eram os representantes dos bispos nos auditórios eclesiásticos ou nas
longínquas paróquias, podendo tirar devassas, receber denúncias e
fazer sumários das injúrias cometidas em locais pios ou contra outros
párocos de sua jurisdição. Poderiam fazer autos contra os que
usurpavam a autoridade diocesana, sejam eclesiásticos, regulares,
seculares ou leigos e remeter a documentação correlata ao vigário
geral822. O título 1282 das Constituições Primeiras chamava a atenção
aos casos de violação de igrejas e capelas, os quais eram
encaminhados às instâncias superiores ou ao pároco forâneo823. Além
desses atributos, o forâneo exercia o cargo de juiz dos casamentos,
capelas e resíduos e registrava os documentos nas comarcas
eclesiásticas824. Conjectura-se, por seu turno, que a nomeação do
vigário da vara, e a consequente conversão da sede paroquial em
vigararia da vara, seria de grande utilidade ao exercício da justiça
eclesiástica onde a justiça secular era demorada ou irregular. Não
tardou, nessas circunstâncias, que conflitos surgissem entre os
agentes

temporal

institucionais

825

e

espiritual

em

decorrência

dos

choques

.

As freguesias forâneas estavam submetidas à vigararia geral,
esta responsável por julgar as causas crimes e cíveis do foro

820 SALGADO, Graça (coord.).
Fiscais e meirinhos: a administração
no Brasil colonial. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1985. p. 326-327.
821 RODRIGUES, Aldair Carlos.
Poder eclesiástico e inquisição no
século XVIII luso-brasileiro: agentes,
carreiras e mecanismos de promoção
social. Tese (doutorado). Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São
Paulo (FFLCH-USP). São Paulo,
2012.
822 SALGADO, Graça (coord.).
Fiscais e meirinhos...Opus cit., p. 326.
823 VIDE, D. Sebastião Monteiro da.
Constituições
Primeiras
do
Arcebispado da Bahia. São Paulo:
Typ. 2 de Dezembro, 1853. p. 424.
824 RODRIGUES, Aldair Carlos.
Poder
eclesiástico
e
inquisição...Opus cit., p. 297.
825 REQUERIMENTO do bispo de
Pernambuco, D. Frei Luís de Santa
Teresa, ao rei D. João V, pedindo que
os ministros da justiça secular não
interfiram na justiça eclesiástica,
enquanto os religiosos estiverem
servindo em seus cargos. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 66, D.
5605.
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distrito826,

826 RODRIGUES, Aldair Carlos.
Poder
eclesiástico
e
inquisição...Opus cit., p. 290.

contencioso

827 PACHECO, D. Felipe Condurú.
História eclesiástica do Maranhão.
São Luís: Departamento de Cultura
do Estado do Maranhão, 1968. p. 20.

residia na sede do bispado. Mas houve exceções, como a viagaria

828 SALGADO, Graça (coord.).
Fiscais e meirinhos...Opus cit., p. 118.

Rei e a instituída na cidade da Paraíba. Cada vigararia geral era

829 RELAÇÃO de todas as igrejas
Parochiais
de
q´
compoem
prezentem. e o Bispado de Pern.º
devidido em Comarcas, em cujas
cabeças se remetão os Dizimos delle,
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-32,33,036
830 RODRIGUES, Aldair Carlos.
Poder
eclesiástico
e
inquisição...Opus cit., p. 298.
831 REQUERIMENTO do padre
Caetano Dantas Passos, ao rei D.
José I, a pedir ordem para se lhe
pagarem os ordenados do tempo que
serviu de vigário da vara na freguesia
de Nossa Senhora do Rosário da vila
de Penedo, bispado de Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 2, D. 164.

do

seu

exclusivamente do poder episcopal

e

sua

nomeação

dependia

827

. Geralmente, o vigário geral

geral do Ceará Grande sediada na vila de Aquirás, a de Sergipe del
subdividida

em

comarcas

eclesiásticas,

ou

arciprestado

administradas pelo vigário da vara instalado na paróquia-sede828. O
bispado de Pernambuco se subdividia em cinco comarcas – Olinda,
Manga, Paraíba, Rio Grande e Ceará829. O arciprestado congregava
um determinado número de aplicações, curatos e/ou freguesias
coladas, dispondo de contornos espaciais que poderiam se confundir
com o território da ouvidoria ou com o da paróquia. Contudo, na esteira
das reflexões de Rodrigues, além das vigararias cabeças de comarca,
existiram aquelas que, devido a sua distância em relação à sede,
detinham sacerdotes capazes de julgar assuntos eclesiásticos
exclusivamente no distrito de sua freguesia830. E essas tiveram maior
ocorrência nos sertões do Norte.
A documentação analisada apresenta informações esparsas
quanto à cronologia de criação das vigararias forâneas. Então,
elencar-se-á essa modalidade institucional em progressão temporal
com data não coincidente ao ano de sua fundação, mas relacionandoa ao período no qual o documento foi escrito. Em 1728, por exemplo,
Caetano Dantas Passos servia como vigário colado e da vara da
freguesia da vila de Penedo831. Sabe-se disso porque ele havia
requerido à Coroa os 80$000 réis de côngrua relativos aos anos em
que serviu como forâneo.
Numa carta do bispo do Pará, D. Frei Miguel de Bulhões,
remetida, em 1754, a Sebastião José de Carvalho e Melo, sobre os
escândalos ocorridos na vila da Mocha entre os jesuítas residentes na
comarca do Piauí e o seu respectivo ouvidor, há indicação de que o
vigário que administrava a freguesia de Nossa Senhora da Vitória era
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também da vara832. No requerimento do padre João Gomes Ferreira
descobriu-se que ele atuava, desde 1779, como forâneo da sede
paroquial do Divino Espírito Santo de Inhambupe833, instalada nos
sertões de Baixo do arcebispado da Bahia. De fato, das 74 freguesias
que pertenciam, em 1759, ao governo da arquidiocese de Salvador,
havia registro de “27 Vigarios da Vara, q´ administrão a justiça
Ecleziastica nas Vilas pertencentes a esta Capitania e seos destritos
tendo as partes o regresso de apelação e agravo para a Relação
Ecleziastica desta Cidade”834.
Entretanto, de todos os manuscritos encontrados no curso da
pesquisa, o mais completo em especificar quais eram as vigararias da
vara foi a “Relação de todas as Igrejas Paroquiais de q´ compoem
presentem.te o Bispado de Pern.co dividido em comarcas...”835, escrito
em 1786, e pertencente ao espólio da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. O redator do documento mencionou as paróquias da diocese
de Olinda nas quais os párocos também eram forâneos:
•

Comarca de Olinda: Porto Calvo, Penedo, Porto da Folha,
Cabrobó, Exú, Águas Belas, Cimbres, Santa Maria, Tacaratú,
Garanhuns, Assunção.

•

Comarca da Manga: Barra de São Francisco das Chagas,
Pilão Arcado, Campo Largo.

•

Comarca da Paraíba: Cidade da Paraíba, Mamanguape, Baía
de São Miguel, Cariri Velho, Campina Grande, Pombal, Seridó,
Jardim do Rio do Peixe.

•

Comarca do Rio Grande: Cidade de Natal, Portalegre,
Goianinha, Assú, Várzea do Apodi, Pau dos Ferros.

•

Comarca do Ceará: Aquirás, Viçosa Real, Aracati, Russas,
Quixeramombim, Icó, Cariris Novos, Amontada, Inhamuns,
Sobral, Granja, Serra dos Cocos, Riacho do Sangue, Monte
mor-o-Novo da América.
Pelo rol acima fica claro que, para a diocese de Pernambuco, a

maioria das igrejas matrizes sede de vigararia da vara foram

832 CARTA do bispo do Pará a
Sebastião José de Carvalho e Melo
sobre os escândalos ocorridos na vila
da Mocha entre os padres da
Companhia de Jesus e o ouvidor da
comarca do Piauí. Correspondências
recebidas do Brasil (Belém do Pará).
ANTT, Ministério do Reino, cx. 701,
mç 598, nº 10.
833 REQUERIMENTO do padre João
Gomes Ferreira, vigário collado na
Igreja do Esp.º Santo da V.ª Nova do
Inhambupe, em que pede mercê do
Habito da Ordem de Christo. ANTT,
Ordem de Cristo, Padroado do Brasil,
Arcebispado da Baía. Maço 03, cx.
03. Documento avulso.
834 CALDAS, José Antônio. Noticia
Geral de toda esta capitania da Bahia
desde o seu descobrimento até o
presente ano de 1759. Edição facsimilar.
Salvador:
Tipografia
Beneditina LTDA., 1951. p. 11
835 RELAÇÃO de todas as igrejas
Parochiais
de
q´
compoem
prezentem. e o Bispado de Pern.º
devidido em Comarcas, em cujas
cabeças se remetão os Dizimos delle,
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-32,33,036
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836 ANTT, Ordem de Cristo,
Padroado do Brasil, Bispado do
Maranhão. Maço 04, cx. 04.
Documentos avulsos.
837 ABREU, Maurício de. Geografia
histórica do Rio de Janeiro...Opus cit.,
p. 151-197; ARAUJO, Renata. As
cidades da Amazónia no século XVIII:
Belém, Macapá, Mazagão. Porto:
FAUP Publicações, 1998; ARRAES,
Damião Esdras Araújo Arraes. Curral
de
reses,
curral
de
almas:
urbanização do sertão nordestino
entre os séculos XVII e XIX.
Dissertação (mestrado). Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo. São
Paulo, 2012; FLEXOR, Maria Helena
O. Os núcleos urbanos planejados do
século XVIII: Porto Seguro e São
Paulo. Salvador: Centro de Estudos
Baianos
da
UFBA,
1989;
GIANESELLA,
Rubens
Ramos.
Paisagens no tempo: vilas litorâneas
paulistas. Dissertação (mestrado).
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo da Universidade de São
Paulo. São Paulo, 2008. MARTINS,
Renata Maria de Almeida. Tintas da
terra, tintas do reino: arquitetura e arte
nas missões jesuíticas do Grão-Pará
(1653-1759). Tese (doutorado). FAU
USP. São Paulo, 2009; LOPES,
Fátima Martins. Em nome da
liberdade: as vilas de índios no Rio
Grande do Norte sob o Diretório
pombalino no século XVIII. Tese
(doutorado). Universidade Federal de
Pernambuco. Recife, 2005.

implantadas nos sertões das comarcas: 90% na de Olinda; 100% em
Manga, 62,5% na Paraíba; 66,6% em Rio Grande e 92,8% na comarca
do Ceará. Algumas delas conjugavam, ainda, a qualidade de
“freguesia de índio” como Exú, Águas Belas, Cimbres, Santa Maria,
Assunção, Baía de São Miguel, Portalegre, Viçosa Real e Monte mor
– o – Novo da América. Nesse sentido, presume-se que o fator
“distância” tenha fundamentado as políticas dos bispos e arcebispos
na concessão do título de forâneo aos padres. Quanto mais afastada
a paróquia, maiores eram as possibilidades de os fregueses
prevaricarem a normativa canônica da Igreja e a própria lei emanada
da Coroa. O incremento dessa modalidade às freguesias, antes das
colações sistemáticas realizadas em 1795, para as vigararias de
índios, e, em 1797, para os curatos amovíveis, parecia uma importante
medida a ser adotada pela Igreja com vistas a controlar e vigiar a
conduta da população dos sertões.
As fontes raramente citam vigararias da vara no bispado do
Maranhão. A exceção ocorreu com a freguesia de Nossa Senhora da
Conceição das Aldeias Altas, detentora do status em 1800836. É
provável que a diocese de São Luís tenha reunido mais exemplares à
semelhança da diocese de Olinda e da arquidiocese da Cidade da
Bahia.

3.2.4. Freguesias de índios

As missões religiosas foram contempladas por pesquisas
recentes como eixos basilares à compreensão dos processos de
urbanização brasileira837. Em alguns aspectos, os temas recorrentes
desses estudos privilegiaram as vilas criadas na administração do
marquês de Pombal, cujos desenhos se enquadraram em modelos
planejados a priori e matematicamente “riscados” por engenheiros
militares, governadores, ouvidores, juízes de fora e capitães-mores,
em sintonia com os princípios de formosura e regularidade evocados
na disciplina estética do Iluminismo. A boa perspectiva dos núcleos
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urbanos seria o símbolo ético da civilização dos nativos almejada
pelas políticas indigenistas sancionadas por D. José a partir de 1755,
culminando na publicação do Diretório dos índios de 1757, as quais
pretendiam - além da óbvia continuidade dos trabalhos de
cristianização – “transformar o índio em vassalo útil ao pagamento do
dízimo, composição das tropas militares e ocupação das fronteiras
litigiosas”838.
De qualquer maneira, as missões religiosas, as aldeias, os
lugares e as vilas de índios assumiram um papel central na construção
da América portuguesa, em especial participaram ativamente das
negociações diplomáticas voltadas à definição das fronteiras
estipuladas primeiramente no Tratado de Madri, e, num segundo
momento, depois da assinatura do Tratado de Santo Idelfonso. No
entanto, as missões, antes da concessão da qualidade de vila ou no
ato de sua oficialização, eram beneficiadas com o título de vigararia
ou freguesia de índios, segundo a taxonomia empregada na segunda
metade do século XVIII. Assim, tratava-se de um projeto pombalino
com repercussão no reordenamento do território e na reforma social
alinhada às ideologias da ilustração europeia. Em carta régia dirigida
ao arcebispo da Bahia, D. José Botelho de Matos (clérigo do Hábito
de São Pedro), D. José ordenou a conversão das reduções religiosas
“...em Villas, e Lugares, e nas mais, em q´de novo se forem aldeando
os referidos Índios...constituaes huma Paroquia com o titulo de
Vigararia...”839.
Essa categoria de povoação apresentou especificidades
estruturais e outras características que se aproximavam às das
paróquias coladas. De partida, as vigararias de índios deveriam ser
administradas por um padre dedicado exclusivamente aos assuntos
religiosos, ao contrário dos missionários que exerceram o duplo ofício
de mentores espirituais e governadores seculares das “almas”
aldeadas. Os clérigos seculares foram os preferidos pela Coroa para
atuar na civilização indígena. Eles participaram da folha eclesiástica
da Fazenda Real recebendo as côngruas anuais pelos serviços
prestados. As côngruas variavam de acordo com o número de neófitos

838 KANTOR, Iris. Legislação
indigenista, reordenamento territorial
e auto-representação das elites
(1759-1822). KOERNER, Andrei
(org.). História da justiça penal no
Brasil: pesquisas e análises. São
Paulo: IBCCRIM, 2006. p. 30.
839 CARTA RÉGIA dirigida ao
arcebispo da Bahia, em que lhe
ordena
que
transformasse
as
missões em paróquias e para elas
nomeasse párocos do Hábito de S.
Pedro.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3635.
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840 EXPOSIÇÃO do arcebispo, D. Fr.
Antonio Corrêa, sobre as igrejas,
párocos e missões do arcebispado da
Bahia. In Anais da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro. Vol. XXXVI. Rio de
Janeiro: Officinas Graphicas da
Bibliotheca Nacional, 1916. p. 160.

reunidos nas vilas ou lugares ou se o vigário adquiriu o passal para o

841 ALMEIDA, Rita Heloisa. O
Diretório dos Índios: um projeto de
civilização no Brasil do século XVIII.
Brasília: Ed. UnB, 1997. p. 166-167.
ARAUJO, Renata. Às portas do
paraíso. Mais que aldeia, menos que
vila, o purgatório da utopia. In
ACCIAIUOLI, Margarida et al. (org.).
Arte e Utopia. Lisboa: CHAIAEU/DINÂMIA´CET-IUL/FCSH-UNL,
2013, p. 98.

exposição do arcebispo da Bahia, D. Frei Antonio Corrêa traz a

842
ABREU,
Capistrano
de.
Capítulos de história colonial: 15001800. Brasília: Conselho Editorial do
Senado Federal, 1998. p. 172.

collado mais vizinho”840.

sustento da comunidade, prática vigorada desde 1700 por meio da
emissão do alvará de 23 de novembro. O que acontecia no caso de os
fregueses de origem lusitana residir em paróquia de índios? A
resposta: “Em humas e outras (vigararias de índios e aldeias) habitão
portuguezes de maior em maior ou menor numero. He esta diferença.
Os portuguezes que vivem nas villas dos Indios estão sugeitos ao
parocho colado da freguezia; os portuguezes que habitão nas aldeias
dos Indios, não estão sugeitos ao Missionario, mas sim ao parocho

As freguesias de índios foram fundadas, inicialmente, no Estado
do Grão-Pará e Maranhão como resultado das leis de liberdade
indígena de 06 e 07 de junho de 1755 e do Diretório dos Índios. Em
ambos os casos, as normativas preconizavam a emancipação plena
do índio, por um lado como indivíduos livres e vassalos do rei, com
direito a bens de ganho oriundos da agricultura e do comércio, e, por
outro, como indivíduos assumidamente urbanos residentes de vilas
voltadas à civilização conforme o sistema de viver implantado841. Boa
parte dessas paróquias do bispado do Maranhão se localizavam nas
imediações do oceano Atlântico ou na ilha de São Luís: Nossa
Senhora da Luz do Paço do Lumiar (1757), São João Batista de
Vinhais (1757), Nossa Senhora de Nazaré da vila de Tutóia (1757),
São José de Ribamar (1757) e São José da vila de Guimarães
(1757). As paróquias das vilas de Monção e Viana, coevas as demais,
foram instaladas além da linha da costa, em áreas de “certão” de
criação de gado.
O Diretório ditado ao Estado do Maranhão foi estendido ao
Estado do Brasil por meio da carta régia de 08 de maio de 1758842. Na
missiva, encaminhada às capitanias de Pernambuco, Bahia, Mato
Grosso, Goiás e Rio de Janeiro, o monarca denunciava o suposto
abuso de poder exercido pelas Ordens religiosas e proclamava
reformas no seio eclesial objetivando a promoção vigorosa do poder

A rede eclesiástica

241

régio sobre os seus vassalos e domínios coloniais843. É tanto que, em
03 de setembro de 1759, os padres da Companhia de Jesus foram
considerados “desnaturalizados, proscritos e exterminados” dos
territórios ultramarinos portugueses844 e as outras “religiões”, em
especial os capuchinhos, mantiveram-se sob a atenção das
autoridades régias. Com isso, a expulsão dos jesuítas repercutiu no
rearranjo da rede de povoações da América portuguesa, pois novas
paróquias

de

índios

somaram-se

às

do

Maranhão,

sendo

estabelecidas em áreas diversas, não limitadas aos contornos
irregulares da praia, mas espraiadas nos sertões do rio São Francisco,
Cariris Novos, Inhamuns, serra da Ibiapaba, sertões baianos, chapada
do Araripe, ribeira do Parnaíba e na vizinhança da chapada do Apodi.
As missões jesuíticas de Natuba, Canabrava, Saco dos
Morcegos e Gerú, criadas no arcebispado da Bahia, em território das
freguesias de São João do Jeremoabo e Nossa Senhora do Nazaré
da vila de Itapicurú de Cima, receberam o status de vigararia de índio
em 1758, agora renomeadas, respectivamente, de Nossa Senhora da
Conceição da vila de Soure, Santa Tereza da vila de Pombal,
Ascenção do Senhor da vila de Mirandela e Nossa Senhora do
Socorro da vila do Tomar.
Em fevereiro de 1759, o bispo de Pernambuco, D. Francisco
Xavier Aranha, confirmou a conversão em vigararia de todas as
missões de sua circunscrição episcopal governadas pelos padres da
Companhia, “...para que daqui em diante fiquem do padroado a
Proteção Real e serem providas com sacerdotes Seculares...”845. Na
comarca eclesiástica do Ceará a Coroa instituiu as paróquias da vila
de Soure, Nossa Senhora da Conceição da vila de Mecejana,
Nossa Senhora da Assunção da vila Viçosa Real e Nossa Senhora
da Conceição de Montemor o Velho846. No Rio Grande surgiram as
de São João Batista da vila de Ares e São Miguel da vila de
Extremoz847.

843 CARTA RÉGIA dirigida ao
arcebispo da Bahia, em que lhe
ordena
que
transformasse
as
missões em paróquias e para elas
nomeasse párocos do Hábito de S.
Pedro.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3635.
844 ASSUNÇÃO, Paulo de. Negócios
jesuíticos:
o
cotidiano
da
administração dos bens divinos. São
Paulo: Edusp, 2009. p. 13.
845 ORDEM para a criação de vilas e
vigarias dos índios. Revista do
Instituto do Ceará. Fortaleza, 19291930. p. 347.
846 RELAÇÃO de todas as igrejas
Parochiais
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prezentem. e o Bispado de Pern.º
devidido em Comarcas, em cujas
cabeças se remetão os Dizimos delle,
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-32,33,036.
847 CASTELO BRANCO, José
Moreira Brandão. Igrejas e freguesias
do Rio Grande do Norte. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Vol. 215 (abril-junho). Rio
de Janeiro, 1952. p. 03-10.
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848 FREGUESIAS da Bahia (15521857). Manuscrito do Arquivo Público
da Bahia. Maço 5247.
849 CARTA do bispo de Pernambuco,
D. Tomás da Encarnação Costa e
Lima, ao rei (D. José I), remetendo
uma relação de todas as freguesias,
capelas, ermidas e oratórios que tem
o dito bispado, e número de clérigos
seculares que existem em cada uma
das freguesias. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 126,
D. 9545.

Nos anos 1760, novas fundações ocorreram onde antes existiam
missões capuchinhas e oratorianas. Na diocese de Olinda foram
oficializadas 20 paróquias: 04 na comarca do Ceará – Nossa Senhora
da Pena da vila do Crato (1764)*, Nossa Senhora da Palma da vila
de Montemor o Novo da América (1764)*, Nossa Senhora da
Conceição de Almofala (1766) e Nossa Senhora da Paz de
Arneiroz (1767); 02 no Rio Grande – Nossa Senhora da Conceição
da vila de Portalegre (1761) e São José do Ribamar de Mipibú
(1761); 05 no arciprestado da Paraíba – São Miguel da Baía da
Traição (1762), Nossa Senhora do Desterro da vila Flor (1762),
Nossa Senhora da Conceição da vila do Conde (1763), Nossa
Senhora do Pilar (1763) e Nossa Senhora da Assunção de
Alhandra (1763); 09 na comarca eclesiástica de Olinda – Nossa
Senhora da Apresentação do Limeiro (1761), Nossa Senhora da
Escada (1761), Nossa Senhora das Montanhas de Cimbres (1761),
Nossa Senhora da Assunção e São Gonçalo da vila de Assunção
(1761), Santa Maria (1761), São Miguel de Barreiros (1763), Nossa
Senhora das Brotas da vila de Atalaia (1763), Nossa Senhora da
Conceição do Porto Real (1763) e Nossa Senhora da Conceição
de Águas Belas (1766). Para a mesma década se tem notícia de três
freguesias criadas no arcebispado da Bahia: Pedra Branca (1761),
São João Batista de Rodelas (1761) e Nossa Senhora das Brotas
de Juazeiro (1766)848.
Este quadro geográfico e estatístico pouco alterou nas
cronologias posteriores. Em 1777, D. Tomás da Encarnação Costa e
Lima listou todas as freguesias de índios de sua diocese totalizando
27 unidades – 33,33% instaladas no Ceará Grande, 14,81% no Rio
Grande, 18,51% na Paraíba e 33,33% em Pernambuco849. No relatório
do governador Jozé Cezar de Menezes de 1782, aparece a sede
paroquial de Bom Jesus dos Aflitos de Exú, instalada no sopé da
chapada do Araripe, beirando o riacho da Brígida, em terras onde a
Casa da Torre arrendava fazendas e sítios. Com respeito ao bispado
do Maranhão, não houve ocorrência de novas vigararias até o início
do século XIX (mapa temático 10). Em síntese, o “eclodir” de
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freguesias compostas, em sua maioria, por uma população nativa foi
contemporânea à política indigenista do marquês de Pombal, em
especial o Diretório escrito por seu irmão, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, cuja retórica, pautada em seus noventa e cinco
parágrafos, orientou a implementação e o funcionamento de
povoações de índios nos Estados do Brasil e do Grão-Pará e
Maranhão, instruindo, em tese, o indígena aos costumes europeus
pelo matrimônio com os portugueses, pela adoção da língua
portuguesa como idioma oficial e pelo exercício de cargos nas
Câmaras das vilas.

“Sendo

S.

Mag.de

servido

pellas

suas

Reaes

resolluçoins de 22 de Julho de 1758 emcargarme do
estabellecimento da Justiça nesta Capitannia aonde
vivia em esquecimento, e esquecidos de todas as
formas porq’ a devião adeministrar decerto tempo a
esta parte, como com g.de sentim.to meu presenciey em
autos, e quichas bem justificadas, fez tambem
indispensável a minha obrigação procurar todos os
meyos p.a as partes milhorarem de fortuna, não só
ficando sem a opressão q’ esperementão quando se
atropelava a justissa, já pella conveniência”
Francisco Marcelino de Gouveia, 1760
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CAPÍTULO 4 – Os territórios e os agentes da
justiça

A

ocupação e a conversão dos sertões do Norte por
colonos transcorreu progressivamente a partir de
meados do século XVII. As bordas dos rios Itapicuru,

Real, Paraguaçu, São Francisco, o sertão de Rodelas e as ribeiras do
Canindé, Piauí e Itaim pouco a pouco viam-se pulverizadas de currais
e fazendas de criar gado vacum e cavalar, assim como pontuadas de
missões religiosas estabelecidas por iniciativa oficial ou por meio de
requerimentos feitos por “curraleiros”. A dispersão dos assentamentos
humanos marcava a paisagem dos sertões, materializando-se como
“epidérmicos” instrumentos políticos da Coroa e da Igreja sobre o
território. Tratavam-se de zonas interiorizadas forjadas por profunda
instabilidade decorrente da má distribuição de sesmarias e da
expansão da rede clientelar da Casa da Torre (formalizada sob pactos
de compadrio e fidelidade), fonte de contínuas divergências culturais
entre os adventícios e os nativos.
Tais prejuízos foram apontados pelo bispo de Pernambuco, D.
Frei Francisco de Lima, em missiva a Sua Majestade, D. Pedro II, e ao
Conselho Ultramarino, citando um duplo tipo de “remédio” para males
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850 CONSULTA da Juncta das
Missões de 29 de outubro de 1697
sobre as cartas do Bispo e do Gov. or
de Pernambuco em q. representão a
falta de igrejas e Parocos nos
Presidios dos Palmares, e Certão de
Rodellas delictos q. se commettem
neste certão; e dissolução com q. vie
o m. e de canoi do presidio das
alagoas. In ENNES, Ernesto. As
guerras nos Palmares. Rio de
Janeiro: Cia. Editora Nacional, 1938.
p. 355.
851 MAGALHÃES, Joaquim Romero.
Concelhos e organização municipal
na Época Moderna. Miunças 1.
Coimbra: Imprensa da Universidade
de Coimbra, 2011. p. 169.
852 CONSULTA do Conselho
Ultramarino de 12 de Dez.º de 697,
com a consulta incluza da Junta das
Missões sobre o q. escreverão o
Bispo, e Gov.º de Pernambuco acerca
da falta de igrejas, e Parrochos nos
Presidios dos Palmares e certão dos
Rodellas, delictos q. se cometem
nelle; e dissolução com q. vive o M.e
de campo do presidio daz Alagoas. In
ENNES, Ernesto. As guerras nos
Palmares. Rio de Janeiro: Cia. Editora
Nacional, 1938. p. 350.
853 MAGALHÃES, Joaquim Romero.
Concelhos
e
organização
municipal...Opus cit., p. 149.
854
INFORMAÇÃO
Geral
da
capitania de Pernambuco, 1749.
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro. Vol. XXVIII. Ano 1906. Rio
de Janeiro: Officinas de Artes
Graphicas da Bibliotheca Nacional,
1908. p. 343.

os sertões: do lado espiritual, a solução seria a elevação de capelas
curadas em freguesias; no plano temporal, o remédio seriam as
correições periódicas, nas quais o acesso à justiça e a punição dos
delitos seriam objetivos tangíveis850.
A dispersão e a inexistência de vilas na proximidade das
povoações criavam “vazios” judiciais851 que, no crepúsculo do
Seiscentos, foram objetos de debate entre representantes régios e
Coroa. A autoridade episcopal de Olinda sugeriu como medida
preventiva que “...de sinco em sinco legoaz, haia um Juiz ordinário
com jurisdição de tirar devaças, tomar as denunciações, e querellaz
nos delictos que aly se fizerem”852.

A matematização de juízes

agradou as autoridades de Lisboa a ponto de, em fevereiro de 1698,
a decisão ser comunicada ao governo da Bahia. Conforme sugeriu o
historiador Joaquim Romero Magalhães, a criação do cargo de juiz
nos sertões da Bahia e na diocese pernambucana buscou
instrumentalizar uma rede de agentes judiciários nos lugares onde
houvesse

adensamento

populacional

que

a

justificasse853.

Condicionante reforçada pela proximidade geográfica do arranjo dos
juízes, quer dizer, as cinco léguas que os separariam seriam
palmilhadas em apenas um dia, assegurando aos moradores o fácil
alcance à justiça em viagens menos onerosas.
O projeto de reforma, porém, se iniciou por carta régia de 20 de
janeiro de 1699. D. Pedro II ordenou a instituição do cargo de juiz nas
freguesias dos sertões “...á similhança dos juízes de vintena que há
n´este

Reyno...”854.

No

entanto,

contraditoriamente

para

o

reordenamento judicial optou-se por sequenciar o distrito da paróquia
ao invés das cinco léguas propostas. Nota-se um paradoxo na
metodologia empregada pela Coroa. Embora os juízes parecessem
ser a solução pretendida, a gigantesca dimensão das circunscrições
eclesiásticas dos sertões (Cabrobó com mais de 400 léguas e Nossa
Senhora da Vitória possuía 120 léguas de raio), inviabilizava a
regularidade dos trabalhos nos lugares remotos. Um juiz para cada
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freguesia talvez fosse uma razoável resposta às tensões, dada a
impossibilidade da Fazenda Real arcar com o encargo de novos “filhos
da folha” naqueles tempos de redução de gastos diante da conjuntura
econômica de crise da segunda metade do século XVII.
O juiz de vintena sugerido na carta régia tinha outros
denominativos tais como pedâneo ou espadano. Não era magistrado
togado (bacharel) como os juízes de fora ou os ouvidores, mas
homens eleitos e incumbido de administrar a justiça aos habitantes
que viviam dispersos pelas ribeiras. De acordo com as Ordenações
Filipinas, nas povoações com mais de vinte vizinhos (daí decorre a
nomenclatura “vintena”) e afastadas de uma légua ou mais das vilas e
cidades, os vereadores das câmaras deveriam nomear, anualmente,
dentre os “homens bons”, um juiz para vigiar as injustiças e repreender
os responsáveis855. O juiz era auxiliado por um escrivão, ao qual cabia
o papel de aprovar os testamentos feitos nos lugares distantes e
publicar os autos de devassa856.
Na documentação relativa aos sertões do Norte confunde-se o
espadano com o juiz ordinário. Em vez de nomear um juiz de vintena,
as autoridades decidiam pelo ordinário e um escrivão. Como escreveu
o segundo ouvidor da comarca do Piauí, José de Barros Coelho, ao
rei D. João V, “...dei aos Juizes Pedanos o titulo de Juizes Ordinr.os
com conhecimento das causas e crimes...”857. A localidade favorecida
com o juiz e escrivão recebia, assim, o título de julgado. O julgado
tinha uma jurisdição territorial própria, em alguns casos coincidentes
com os contornos da freguesia. Já em outros, geralmente nos arraiais
sem o status eclesiástico, o distrito era determinado pelo ouvidor e/ou
vereadores, resultando, às vezes, em sérios conflitos territoriais entre
os párocos, juízes e as vilas contíguas. Os juízes recebiam um
regimento contendo os regulamentos de suas funções judiciárias. Em
1727, o ouvidor do Piauí, Antônio Marques Cardoso, deixou cópias
dos parágrafos terceiro e oitavo do Regimento dos Ouvidores do
Maranhão nos julgados de Parnaguá e Piracuruca858. Na criação dos

855 ORDENAÇÕES Filipinas, título
LXV, & 73.
856 ABREU, Maurício de. Geografia
histórica do Rio de Janeiro...Opus cit.,
p. 358.
857 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, José de Barros Coelho, ao rei
(D. João V), sobre a necessidade de
nomear juiz ordinário para Parnaguá,
em virtude da distância desse local à
vila da Mocha. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 65.
858 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
carta do ouvidor-geral do Piauí,
António Marques Cardoso, acerca da
nomeação e posse dada pelos oficiais
da câmara da vila da Mocha a dois
juízes, um para o riacho do Parnaguá
e outro para a vila da Parnaíba e do
provimento de dois tabeliães do
judicial e notas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 59.
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859 REQUERIMENTO do tenente
coronel e comandante das freguesias
de Rodelas e Cabrobó, Francisco de
Matos Henriques, à rainha (D. Maria
I), pedindo a criação de um cargo de
ministro de vara branca ou de um
governo civil e político para as ditas
freguesias, ou ainda que o ministro de
Sergipe del Rei ou de Oeiras
pratiquem lá suas correições e
justiças.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 152,
D. 11015. (documento avulso).

julgados de Salinas de Pilão Arcado e Campo Largo, em 1753, as

860 DESCRIÇÃO da freguesia de
São Bernardo da Parnaíba pelo
vigário colado Domingos Pereira da
Silva. ANTT, Ordem de Cristo,
Padroado do Brasil, Bispado do
Maranhão. Maço 04, cx. 04.
(documento avulso).

mulheres, “feita com toda a segurança, e capacid.e, e por cima duas

861
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores do Julgado do Chique –
Chique, pertencente a Villa do Urubu
da Comarca de Jacobina, para que o
dito Julgado fosse elevado à
categoria de Vila. Bahia, 1812.
Manuscrito da FBN. Localizador: II –
33, 25, 62.

autoridades instituíram o “Regimento que hão de observar os dous
juízes Ordinarios e seus escrivães e meyrinhos dos Sítios das Salinas,
e Campo Largo...”859. Em termos arquitetônicos, o julgado implicava a
edificação de uma cadeia na povoação-sede. Em São Bernardo da
Parnaíba, julgado da comarca do Maranhão, havia uma “cadeya
bastante arruinada, proxima de cahir sobre os mizeraveis presos...”860.
A do julgado de Chique-Chique possuía celas para homens e
cazas, huma de audiencias gerais, dos corregedores da Comarca de
Jacobina e outra para a Audencia dos Juizes Ordinarios deste
Julgado”861.
A fundação de julgados não foi privilégio dos sertões das
capitanias do Norte. O fenômeno ocorreu em zonas onde o Estado
português não queria conferir poder às elites locais. Referia-se, dessa
maneira, a uma agenda régia para regiões afastadas, aos lugares de

862 MAGALHÃES, Joaquim Romero.
Concelhos
e
organização
municipal...Opus cit., p. 161 e 181.

expansão de fronteiras e onde as vilas eram distantes dos focos de

863 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
191.

formação da rede de julgados em Minas Gerais se alinhou às

864 MAGALHÃES, Joaquim Romero.
Concelhos
e
organização
municipal...Opus cit., p. 186.

povoamento862. Cláudia Damasceno Fonseca averiguou como a
estratégias

de

controle

territorial

por

parte

dos

ouvidores,

governadores e vereadores das câmaras. A autora assinalou que as
autoridades civis não se interessavam em instaurar vilas onde o
povoamento era rarefeito ou dedicado à pecuária, e a implantação dos
julgados operou como medida paliativa às perturbações sociais
dessas áreas863. Aquilo que Fonseca nomeou de “paliativo”, Joaquim
Romero Magalhães chamou de “transitório”864. Ambos acordam que
competiu à Coroa a escolha desse expediente para as zonas de litígio.
Com efeito, a primeira sede de julgados nas minas Gerais - São
Romão (1719) - localizava-se nas margens do rio São Francisco,
distante muitas léguas dos principais centros de poder – Vila Rica, São
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João del Rei, por exemplo – e sua oficialização foi um eficiente
mecanismo para apaziguar as sedições levantadas na região865.
A capitania de Goiás foi outro território no qual a Coroa limitou a
concessão do título de vila às povoações, preferindo os julgados que
alcançaram expressivos índices se comparados com a única sede
municipal866. Em 1804, existia uma única vila – Vila Boa de Goiás – e
treze julgados – Meiaponte, Pilar, Crixás, Traíras, São Félix,
Cavalcante, Arraias, Conceição, Natividade, Carmo, Santa Cruz e
Desemboque867. Hovia o julgado de São Pedro d´El Rei na capitania
de Mato Grosso868. No estudo sobre o Rio de Janeiro, Maurício de
Abreu detectou, sem ir a fundo, que o primeiro caso de conversão de
uma paróquia à sede de julgado aconteceu em 1671. Contudo, ele não
indicou qual freguesia mereceu tal status869.
Para

o

administração

historiador
do

Brasil

americano
colonial

Stuart

adotou

B.

práticas

Schwartz,
de

a

grande

flexibilidade, adaptando-as à ordem social vigente de cada capitania,
comarca, cidade ou vila870. Em consulta do Conselho Ultramarino de
08 de julho de 1777 sobre o requerimento dos moradores da povoação
de Caicó, instalado na comarca da Paraíba, o conselheiro Manoel
Fonseca Brandão admitiu que, em Goiás e na ouvidoria de Sabará, a
nomeação dos juízes ordinários variava, “...porque na capitania de
Goyás, erão elleitos na forma da ley; na comarca do Sabará porem
erão ao arbítrio dos Ouvidores...". A autoridade acrescentou: “...se
ellegem annualmente dous juízes, que servem alternadamente nos
meses de jurisdição ordinaria no Civel, crime, e Órfãos...”871. Percebese que nos arraiais auríferos foram impostas práticas judiciárias mais
rígidas a fim de evitar descaminhos e fraudes fiscais, daí o reforço de
dois juízes para cada julgado nomeado. Por sua vez, nos sertões do
Norte mais afeitos à criação de gado, os vereadores das vilas elegiam

865 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
191.
866 Está em andamento o doutorado
de Nádia Moura, sob a supervisão da
Profa. Dra. Beatriz Bueno, que trata
de estudar os julgados de Goiás
dentro das tramas sociais e
econômicas da capitania.
867 OFÍCIO do ex-ouvidor-geral de
Goiás, Manuel Joaquim de Aguiar
Mourão, ao governador e capitãogeneral de Goiás, D. Francisco de
Assis Mascarenhas, acerca da
organização da justiça na capitania,
com uma única vila, a capital Vila Boa,
e treze julgados, a saber: Meiaponte,
Pliar, Crixás, Traíras, São Félix,
Cavalcante,
Arraias, Conceição,
Natividade, Carmo, Santa Cruz e
Desemboque.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Goiás, Cx. 48, D. 2776.
868 OFÍCIO do governador e capitãogeneral da capitania de Mato Grosso,
João de Albuquerque de Melo Pereira
e Cárceres, para o secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Martinho de Melo e Castro, sobre os
trabalhos realizados pela Expedição
Filosófica do Dr. Alexandre Rodrigues
Ferreira na vila de Cuiabá, no julgado
de São Pedro d´el Rei e na gruta perto
do presidio de Coimbra; e do material
enviado para a Corte. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Mato
Grosso, Cx. 28, D. 1624.
869 ABREU, Maurício de. Geografia
histórica do Rio de Janeiro...Opus cit.,
p. 358.
870
SCHWARTZ,
Stuart
B.
Burocracia e sociedade no Brasil
colonial: o Tribunal Superior da Bahia
e seus desembargadores, 16091751. São Paulo: Cia. Das Letras,
2011. p. 21.
871 CONSULTA do Conselho
Ultramarino, à rainha D. Maria I, sobre
o requerimento dos moradores da
povoação do Caicó, solicitando um
juiz espadano, que sirva o lugar de
ordinário e órfãos. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D.
1993.
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872 CONSULTA do Conselho
Ultramarino sobre uma informação do
governador do Brasil, relativa a
algumas
ações
escandalosas
praticadas por Domingos Afonso
Sertão, homem poderoso, dono de
muitas terras, que chegou, segundo
testemunhas, a mandar derrubar a
igreja de do sertão do Piauí. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino Bahia,
Cx. 33, D. 4243.
873 REQUERIMENTO do mestre de
campo regente do rio São Francisco
ao rei (D. João V) a pedir a
propriedade do ofício de escrivão do
juiz ordinário da freguesia de São
Francisco do Rio Grande do Sul que
se acha vago, tendo em consideração
a oferta que fez da sua igreja de São
Caetano do Japoré para matriz da dita
freguesia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 1, D. 64.
874 MEMÓRIA de Domingos Gomes
sobre a descrição das fazendas
existentes no Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 15.
875 RELAÇÃO de todos os officios da
Justiça e da Fazenda Real que ha em
toda esta capitania de Pernambuco.
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro. Vol. XXVIII. Amo 1906.
Rio de Janeiro: Officinas de Artes
Graphicas da Bibliotheca Nacional,
1908. p. 473.

o juiz, fato que proporcionava mais liberdade de escolha, porém
provocava o retardamento dos processos e a sobrecarga de funções.

4.1. Julgados

Em 1699, após as resoluções de D. Pedro II em carta régia de
20 de janeiro, as principais freguesias dos sertões da capitania de
Pernambuco foram convertidas em sedes de julgados. Dentre essas,
as fontes estudadas citam Barra, Cabrobó, Ararobá e Nossa
Senhora da Vitória. Sabe-se de Cabrobó devido à carta escrita por
“Fran.co Per.ª de Lima Cappam mor dos Sertoins do Rodella, e juiz
ordinr.º na freguesia de N. S.ra da Conceição”872. Atanázio Cerqueira
Brandão, mestre de campo do rio São Francisco e morador da
paróquia de São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do
Sul, havia requerido, a D. João V, o cargo de escrivão, uma vez que
“Este oficio se criou de novo naquella freg.ª assim como outros
semelh.es dos Certoins por resolução de V. Mag.e de 20 de Jan.º de
1699...”873. Noutro documento sobre o inventário das fazendas de
gado do Piauí herdadas pela Companhia de Jesus, os padres Manoel
da Costa e Matheos Francisco relataram, em 1711, que ao chegarem
naquela região conheceram o “Juiz da Terra com seu Escrivão”874,
provavelmente oficiais da freguesia de Nossa Senhora da Vitória. Por
meio da “Relação de todos os officios da Justiça e Fazenda Real, que
ha em toda esta capitania de Pernambuco” descobriu-se o julgado de
Ararobá, servindo como juiz Manoel Monteiro da Rocha e “escrivão do
dito Antonio Pereira da Cunha” 875.
Com respeito à capitania da Bahia, não se sabe se as freguesias
de Santo Antônio da Jacobina Velha e Nossa Senhora do Itapicurú de
Cima, assim como as demais localizadas na comarca de Sergipe del
Rei, receberam juiz e escrivão. Tudo indica que a paróquia de São
João da Água Fria foi transformada em julgado na primeira década do
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século XVIII, conforme consta numa carta patente assinada por D.
Sancho de Faro e Sousa, o conde de Vimieiro876.
À medida que se povoavam novas áreas surgiam, quase que em
simultâneo, tensões sócio-territoriais. O ouvidor da Paraíba, Manuel
da Fonseca e Silva, descreveu as disputas e os homicídios ocorridos
entre certos fazendeiros dos sertões do Assú e do Piancó, resultantes
da falta de demarcação das sesmarias877. A ribeira do Jaguaribe
também não fugiu à regra. Em 1708, o desembargador Christóvão
Soares Reymão denunciou à Corte os atos corruptos dos oficiais do
Ceará Grande e os longos períodos em que passavam os moradores
sem assistência judicial. Aos olhos de Reymão, uma das soluções
seria criar naquela ribeira “hú juiz Hespadano, e hú Escrivão de
notas”878. Uma consulta do Conselho Ultramarino indica a efetivação
dos cargos. É presumível que a sede do julgado tenha sido a paróquia
de Russas: primeiro, por questões geográficas, a igreja matriz de
Nossa Senhora do Rosário estava situada na dita ribeira e nas
proximidades de um importante caminho que unia os Cariris Novos à
costa atlântica; e, segundo, por ser uma das mais antigas freguesias
dos sertões do Ceará, conforme mostrou a seção anterior dedicada
aos curatos amovíveis. Além disso, o julgado das Russas aparece com
tal denominação em um ofício, datado de 1802, do governador
Bernardo Manuel de Vasconcelos879.
Na comarca da Paraíba, D. João V oficializou o julgado de
Piancó em 07 de fevereiro de 1711880, cuja jurisdição envolveu os
sertões de Piranhas, Cariris Velhos e Piancó. Sua criação emanou de
relações entre o capitão-mor João da Maia da Gama com a Coroa
depois de repetidas petições dos moradores por justiça. Em junho de
1710, Gama havia apontado a Sua Majestade as tensões cotidianas
vivenciadas no interior da capitania, uma zona “muy povoada de
gentes, fazendas e gados”, porém com escassa aplicação das leis

876 REQUERIMENTO do capitãomor da freguesia de São João da
Água Fria, Pedro Menezes Valverde,
ao rei (D. João V), solicitando
confirmação de patente. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino Bahia,
Cx. 13, D. 1078.
877 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva,
ao rei (D. João V), sobre os muitos
crimes que se tem cometido na
capitania e as correições feitas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 6, D. 489.
878 CARTA do desembargador
Cristóvão Soares Reimão ao rei (D.
João V), sobre a necessidade de se
fazer correição na capitania do Ceará
pelo menos de três em três anos em
razão
da
grande
falta
de
administração da justiça. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 53.
879 OFÍCIO do governador do Ceará,
Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao
visconde de Anadia, João Rodrigues
de Sá e Melo, sobre a transformação
dos julgados do Tauá e das Russas
em
vilas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 942.
880 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, João Rodrigues Colaço, ao
rei (D. José I), sobre a provisão
mandando ouvir a câmara a respeito
da criação de um juiz para a
povoação do Cariri de Fora. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 21, D.
1642.
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881 CARTA do capitão-mor da
Paraíba, João da Maia da Gama, ao
rei (D. João V), sobre os povoados,
gados e mais fazendas e a falta de
administração nos sertões. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 4, D. 310.
882 CARTA do governador e capitãogeneral do Estado do Maranhão, João
da Maia da Gama,, ao rei (D. João V),
sobre a chegada e habilitação do
novo ouvidor-geral do Piauí, Antonio
Marques Cardoso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 26.
883 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao
rei (D. João V), sobre as medidas
judiciais que tem administrado na sua
jurisdição.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 32.
884 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
carta do ouvidor-geral do Piauí,
Antonio Marques Cardoso, acerca da
nomeação e posse dada pelos oficiais
da câmara da vila da Mocha a dois
juízes, um para o riacho de Parnaguá
e outro para a vila da Parnaíba e do
provimento de dois tabeliães do
judicial e notas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 59.

fruto das irregulares correições dos ouvidores. Por isso, o “bem”
necessário para remediar os conflitos seria,
...q´ houvesse nesses Certões hú Juiz Ordinário, com seu
escrivão para tirar Devaças, dar fée, fazer escrituras, tomar
to

conhecim. , e por em arrecadação dinheiro ou fazenda dos
defuntos e ausentes, dando conta ao Prov.º desta Capp.
os

or

remetendolhe os off. , q´ o Ouv. g.

al

nia

vá huã vez a cada anno

com alçada correger tudo q´ for necessário...

881

A criação dos julgados da ribeira do Jaguaribe e em Piancó
serviu de modelo a outros implementados anos mais tarde na comarca
do Piauí e na ribeira do Acaracú (capitania do Ceará Grande). Os
julgados do Piauí foram coevos à autonomização da comarca (1722)
e à chegada do primeiro ouvidor, Antonio Marques Cardoso. Em carta
de 10 de janeiro de 1727, João da Maria da Gama, então governador
do Estado do Maranhão, relatou à Coroa sobre os mecanismos
políticos empregados por Cardoso que alvejavam a melhoria
administrativa e judicial do Piauí882. As autoridades perceberam que a
criação de julgados era um interessante mecanismo de se chegar a
ter uma “boa república”, imaginada a partir do reordenamento
hierárquico das povoações existentes. Em outra missiva, o ouvidor
retratou a rede de freguesias do Piauí, encabeçada por uma paróquia
colada e três curatos, capazes de se tornarem julgados: Nossa
Senhora do Livramento de Parnaguá, Nossa Senhora do Carmo de
Piracuruca e Santo Antônio do Surubim883. Em junho do mesmo ano,
a Metrópole decretou que os vereadores da vila da Mocha elegessem
os oficiais de justiça para Parnaguá, Piracuruca e Surubim e, dessa
forma, a jurisdição dos novos julgados sobrepujou os limites da
circunscrição eclesiástica884.
Os oficiais da vila de Fortaleza, em diligência de 01 de março de
1736, recorreram ao poder régio no intuito de reduzir os crimes e
querelas nos quais os moradores da freguesia de Acaracú estavam
envolvidos. A autonomização do julgado da ribeira do Jaguaribe
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parecia a alternativa ideal nessa parte dos sertões do Ceará885, de
sorte que, em 1740, a Coroa respondeu positivamente aos pedidos
dos vereadores, autorizando o envio de juiz e escrivão àquela
paróquia886. Vale ressaltar ainda que, tal expediente foi orquestrado
pelo desembargador Antonio Marques Cardoso, anterior ouvidor geral
da comarca do Piauí e, portanto, bom conhecedor das necessidades
judiciais dos sertões.
Como medida “transitória” às petições locais, os julgados foram
preferidos às vilas nos sertões do Estado do Brasil desde a publicação
do documento de 1699, que os instituiu, até a segunda metade do
século XVIII. Inclusive no Estado do Maranhão, os oficiais da Coroa
encaravam essa modalidade de povoação como possiblidade viável
para as políticas de reforma judicial. Em março de 1739, foi criado o
julgado de São Bernardo da Parnaíba, com juiz ordinário eleito pela
câmara da vila de Icatú887. Tempos depois, em setembro de 1746, dois
outros foram instalados, o de Aldeias Altas, situado na margem do rio
Itapicurú, e o de Mearim. Ambos surgiram com jurisdição competente:
r

Assim q´nos parece ser preciso, de que o dº S. mande criar
outro Juiz Ordinr.º com seu Escrivão do judicial e notas, e
Meyrinho nas povoaçoens das Aldeas Altas, e que este lhe
o

r

confira o d. S. por jurisdição os destrictos, e povoaçoens que
pegão da mata do Iguará p.ª fora, correndo pello d.º Ryo
os

Parnaiba asima, e Ryo Itapicuru the os dins dos d. habitadores,
te

ficando todas as mais povoaçoens da d.ª matta p.ª esta p. do
Mar.

am

the a casa forte do iguará inclusive, o Ryo abaixo do
le

Parnaiba the beyra-mar por destricto daq. d.º Juiz já de novo
criado, a que chama hoje o vulgo o juiz do Parnaiba...que nos
os

e

d. Ryos: Miarim, e Pindaré tão som. , se crie de novo hum Juiz
es

to

Ordinr.º, com seus Off. Escrivão, e Meyrinho, por ser m. difícil
virem aq.

les

moradores, que são bastantes a esta Cidade, e os

juízes della hirem aq.

les

os

888

d. Ryos...

Numa escala mais alargada, a criação de comarcas operou o
rearranjo hierárquico da rede de povoações por meio da concessão

885 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei (D. João V), sobre
o requerimento dos oficiais da câmara
da vila de Fortaleza do Ceará Grande,
em que se queixam dos exorbitantes
custos das diligências que se fazem
na ribeira do Acaracú e pedem que
seja criado o ofício de juiz na referida
ribeira, semelhante ao que ocorre na
ribeira
do
Jaguaribe.
Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 3, D. 204.
886 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei (D. José I), sobre o
requerimento do ouvidor do Ceará
para se conceder aos moradores dos
Cariris Novos a visita dos juízes
ordinários da vila do Icó para a defesa
das suas causas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 3, D. 350.
887 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
solicitação que o ouvidor-geral da
capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo de Morais Pereira, fez para
se criar nos distritos de Aldeias Altas,
Parnaíba e Mearim, os cargos de juiz
ordinário com seu escrivão e
meirinho.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 29, D.
2978.
888 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
solicitação que o ouvidor-geral da
capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo de Morais Pereira, fez para
se criar nos distritos de Aldeias Altas,
Parnaíba e Mearim, os cargos de juiz
ordinário com seu escrivão e
meirinho.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 29, D.
2978.
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889 CARRARA, Ângelo Alves.
Receitas e despesas da Fazenda
Real no Brasil, século XVIII: Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco. Juiz de
Fora: Ed. UFJF, 2009. p. 201.

dos títulos de vilas e/ou julgados. O Piauí foi um caso exemplar, no

890 CONSULTA do Conselho
Ultramarino, à rainha D. Maria I, sobre
o requerimento dos moradores da
povoação de Caicó, sertão do Seridó,
comarca da Paraíba, solicitando um
juiz espadano, que sirva o lugar de
ordinário e órfão com escrivão do seu
cargo, eleito pela câmara da cidade
do Rio Grande. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D.
1993.

curatos amovíveis. Com a instauração da ouvidoria da Bahia da parte

891 ARRAES, Esdras. Rio dos
currais: paisagem material e rede
urbana do rio São Francisco nas
capitanias da Bahia e Pernambuco.
Anais do Museu Paulista. v. 21, nº 2,
p.
68,
jul.-dez-,
2013.
http://dx.doi.org/10.1590/S010147142013000200003

Coube aos oficiais da vila da Jacobina definir o distrito de cada um dos

892 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
189.

interesses dos vereadores ou ouvidores, e os processos não

893 WEHLING, Maria José. Juízes de
Fora, Ouvidores e Relações. Revista
do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. a. 164, n. 421, p. 60, out.dez., 2003.

segunda instância da Relação do Brasil, tribunal superior criado em

894
SCHWARTZ,
Stuart
B.
Burocracia e sociedade...Opus cit, p.
49.

Tribunal da Relação deve-se ao fato do crescimento, em tamanho e

895 SALGADO, Graça (org.). Fiscais
e meirinhos: a administração no Brasil
colonial. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1985. p. 76.

qual a fundação da comarca rendeu ao território a implantação da vila
da Mocha e a fundação de julgados em três povoações que eram
do Sul em 1734889, habitualmente conhecida como Jacobina, os
julgados de Pambú, Sento Sé e Assoroá foram oficializados890,
localizando-se nas bordas do rio São Francisco, uma das principais
rotas fluviais do Estado do Brasil que recebeu a atenção dos agentes
régios em face dos conflitos fundiários, controle dos nativos aldeados
e descaminhos do ouro extraído na comarca e nas minas Gerais891.
julgados. Essa dependência institucional às vilas facultava uma parcial
autonomia administrativa e judiciária aos julgados892. Os contornos
territoriais das jurisdições dos juízes eram definidos segundo os
solucionados na primeira instância das câmaras seguiam para a
1609 para julgar as apelações e aos despachos dos juízes ordinários
e de Fora893. Segundo Stuart Schwartz, a razão para a fundação do
importância, da América portuguesa em princípios do século XVII. A
colônia se tornou economicamente atraente devido à produção do
açúcar e ao mercado de escravos, assim como era a base militar
fundamental aos planos geoestratégicos da Coroa a ocidente894. Os
apelos de segunda instância do Estado do Maranhão, estabelecido em
1621, eram encaminhados à Relação de Lisboa895.
Entre 1699 e 1750 sabe-se que haviam 16 julgados nos sertões
das capitanias do Norte e no Estado do Maranhão. Esse número
ultrapassa as 12 vilas existentes: Mocha, Jacobina, Inhampube,
Itapicurú de Cima, Icó, Vila Nova do Rio São Francisco, Itabaiana, Vila
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Nova do Rio Real, Penedo, Rio de Contas, Aracati e Urubu (mapa
temático 11). Como as vilas fossem criadas em intervalos de tempo
maiores, decorrentes da geopolítica da Coroa, os julgados foram
indispensáveis como alternativa para acalmar o ambiente de tensão
que os sertões mais recônditos experimentavam enquanto não se
instituíam as municipalidades896.
A partir de meados do século XVIII, outros julgados surgiram em
especial na capitania de Pernambuco e suas anexas. O juiz e escrivão
dos Cariris Novos parecem ter sido os primeiros do período, criados
entre 1751-1753. Um parecer do Conselho Ultramarino, em resposta
à petição de 10 de fevereiro de 1749 dos moradores dos Cariris Novos
ao ouvidor da comarca do Ceará, Vitorino Soares Barbosa, as expõe
as vantagens judiciais depois de oficializados os cargos na freguesia
do Acaracú897. Em 1752, os habitantes das ribeiras do Assú e Apodi,
capitania do Rio Grande, recorreram ao ouvidor José Ferreira Gil, que
estava em correição, reclamando as consternações derivadas da falta
de justiça. Após o parecer do Conselho Ultramarino, D. José I decidiu,
em 19 de novembro de 1754, oficializar o julgado do Assú, “...ficando
com jurisdição em as freguesias do mesmo districto do Assú e Apudy
digo Pau dos Ferros...”898.
Assim como as comarcas, o surgimento de vilas acarretava na
reorganização e demarcação dos seus termos. Na parte mais ao sul
da capitania de Pernambuco, quase na fronteira com a capitania de
Minas Gerais, o governador D. Luiz Diogo Lobo da Silva delegou ao
ouvidor da comarca da Jacobina a implantação da vila da Barra
(1753). Observa-se nos autos de criação do núcleo urbano a fundação
de dois julgados que não eram sedes de freguesias - Pilão Arcado e
Campo Largo899 - logo, a hierarquia não era linear ou sequencial,
podendo uma povoação ter autonomia judicial antes mesmo de sediar
paróquia900. Houve exceções. Dependendo dos projetos da Coroa, um
determinado arraial poderia ser julgado ou vila antes de ocupar
patamares eclesiásticos. Recorde-se que as vilas de Aracati, de São

896 MAGALHÃES, Joaquim Romero.
Concelhos
e
organização
municipal...Opus cit., p. 182.
897 CARTA do ouvidor geral do
Ceará a Vossa Magestade pedindo
mande nomear juiz ordinário para a
vila
do
Icó
e
povoações
circunvizinhas.
Documentos
Históricos. nº 91. Rio de Janeiro:
MEC, Biblioteca Nacional, 1951. p.
98-99.
898
CONSUTA
do
Conselho
Ultramarino, ao rei D. José I, sobre a
carta do ouvidor-geral da Paraíba,
José Ferreira Gil, a respeito da
necessidade que têm os moradores
das ribeiras do Açú e Apodi de se
criar, naquele distrito, um juiz
ordinário com seu escrivão. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 17, D.
1411.
899 AUTO de criação e Termo de
marcação
e
levantamento
de
pelourinho da vila da Barra. Jacobina,
10 de Novembro de 1804. Manuscrito
da Fundação da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro. Localizador: II34,6,39.
900 Vê-se o sequenciamento no
estudo de MARX, Murillo. Cidades no
Brasil, terra de quem? São Paulo:
Nobel: Edusp, 1991.

258 Os territórios e os agentes da justiça

901 REQUERIMENTO do tenente
coronel e comandante das freguesias
de Rodelas e Cabrobó, Francisco de
Matos Henriques, à rainha (D. Maria
I), pedindo a criação de um cargo de
ministro de vara branca ou de um
governo civil e político para as ditas
freguesias, ou ainda que o ministro de
Sergipe del Rei ou de Oeiras
pratiquem lá suas correições e
justiças.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 152,
D. 11015. (documento avulso).
902 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre a falta de
segurança na povoação de Pastos
Bons, em virtude do juiz responsável
estar em Aldeias Altas. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 389. (documento avulso).

João da Parnaíba, de São João do Príncipe (CE) e os julgados de
Sento Sé, Assoroá, assim como os citados acima tornaram-se
freguesias com igreja matriz após a instituição dos status judicial901.
Os vastos sertões do Norte foram objeto dos planos de
racionalização política e fiscal de Pombal, cristalizadas num crescente
número de curatos amovíveis, freguesias de índios, vilas e julgados.
O Piauí é um interessante caso a ser sublinhado desses processos.
Quando a capitania de São José do Piauí foi autonomizada em 1758,
experiências de urbanização nesses sertões foram encabeçadas pelo
desembargador Francisco Marcelino de Gouveia para reestabelecer o
“bem público” e a “felicidade dos povos”. Naquela altura, importantes
eventos se desdobraram: a criação da cidade de Oeiras do Piauí
(1761); o reordenamento da rede de povoações (seis paróquias foram
convertidas em vilas); a elaboração e levantamentos censitários
acurados e sistemáticos; estabelecimento da almotaçagem dos
preços dos produtos comercializados nas vilas; o desenho da carta
geográfica dos limites da capitania realizada pelo engenheiro militar
Henrique Antônio Galuzzi; e, o que interessa nessa parte da tese, a
redação, em, 1760, de um projeto judicial no qual determinadas
povoações seriam transformadas em julgados. Trata-se da “Direção
q´ andem seguir os Juizes das Povoaçoins abaycho declaradas nos
seus respectivos Julgados”902. O desembargador redigiu o documento
depois de ter percorrido toda a capitania e verificado in loco o estado
dos arraiais, das fazendas e das ribeiras que mereciam novos
designativos políticos. A “Direção” é um documento primoroso, inédito,
localizado em um dos manuscritos avulsos digitalizados pelo Projeto
Resgate Barão do Rio Branco, no qual a autoridade régia,
representação simbólica da ilustração pombalina, decidiu, de maneira
pragmática, reformar o sistema administrativo-judiciário em macroescala.
O discurso da “Direção” é um panegírico à figura de D. José I,
restaurador da justiça do Piauí que “vivia em esquecimento, e
esquecido de todas as formas porq´ a devião adeministrar decerto
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tempo a esta parte”903. Das seis freguesias que ali havia em 1760,
excetuando-se a da vila da Mocha, Gouveia achou conveniente
conceder o título de vila para duas delas, ambas julgados: Nossa
Senhora do Livramento do Parnaguá e Santo Antônio do Surubim.
Para as demais, optou por instituir, “Juizes com tt.º de Ordinários a
exemplo dos da Ord. Lib. 1º tt.º 65 § 37; e do q´ há nas Comarcas do
Maranhão e Pernambuco...”904. Com efeito, as povoações escolhidas
foram Buritis dos Lopes, situada na freguesia de Nossa Senhora do
Monte do Carmo de Piracuruca; a paróquia de Nossa Senhora do
Desterro do Racho do Prato; o arraial da Catinguinha e o curato de
Santo Antônio do Gurguéia. A seguir, o documento especifica quais os
atributos morais exigidos aos juízes e escrivães e as funções judiciais
respectivas consoantes às Ordenações do Reino.
A Coroa, entretanto, desaprovou o projeto de Marcelino de
Gouveia. As fontes pesquisadas não lançam luz sobre os processos e
as consultas do Conselho Ultramarino sobre a questão. O que se sabe
corresponde à deliberação de D. José I na carta régia de 19 de junho
de 1761, ordenando o governador João Pereira Caldas a atribuir a
todas as freguesias da capitania o foro de vila, mesmo se elas não
apresentassem os aspectos materiais que justificassem a promoção.
As feições arquitetônicas dos edifícios do assentamento do Gurguéia,
por exemplo, eram insignificantes em termos quantitativos, estéticos e
econômicos, “porque se acha tam somente seis limitadas casas, que
existem em maior pobreza...”905.
A residência temporária de Francisco Marcelino de Gouveia
animou os moradores do arraial de Pastos Bons – localizado na
comarca do Maranhão – a lhe peticionar, em 1760, oficiais de justiça
responsáveis pelas devassas e escrituração dos bens dos órfãos e
ausentes. O motivo central da petição dizia respeito às mais de setenta
léguas que os separavam de Aldeias Altas, julgado ao qual estavam
subordinados. A autoridade considerou legítimo o pleito, expondo ao
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa

903 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre a falta de
segurança na povoação de Pastos
Bons, em virtude do juiz responsável
estar em Aldeias Altas. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 389. (documento avulso).
904 idem.
905 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
no território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias,
remetendo uma lista de pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 395.
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906 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre a falta de
segurança na povoação de Pastos
Bons, em virtude do juiz responsável
estar em Aldeias Altas. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 389.

Corte Real, as razões para a concessão dos cargos à povoação906.

907 OFÍCIO do governador da
capitania do Maranhão, Joaquim de
Melo e Póvoas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a nomeação de um
juiz ordinário e dos órfãos para a
freguesia de São Bento das Balsas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 40, D.
3933.

moradores da Freguezia de S. Bento das Balsas com os mais

908 CARTA do ouvidor da Paraíba do
Norte dando conta a Vossa
Magestade da necessidade de se
criar o lugar de juiz eleito na povoação
dos Cariris de Fora. Documentos
Históricos. nº 92. Rio de Janeiro:
MEC, Biblioteca Nacional, 1951. p.
70-71.

Logo que foram avaliadas as circunstâncias sociais e geográficas, a
Coroa autorizou, por ordem expedida pelo governador da capitania do
Maranhão, Joaquim de Melo e Póvoas, a criação, em 19 de junho de
1761, de “hum Juiz Ordinário, q´ também servisse de Juiz dos Orphaos
na forma da Ordenação do Reyno, para administrar Justissas aos
Officiaes...”907.
Na capitania de Pernambuco, os julgados de Cariris de Fora e
Garanhuns surgiram por volta de 1761-17622. Em 1759, a Coroa
recebeu uma carta do ouvidor da Paraíba informando sobre as
vantagens que a conversão da povoação dos Cariris de Fora em
julgado traria aquela sociedade908. A decisão do rei veio em 11 de
agosto de 1761, confirmando o solicitado909. Tudo indica que por trás
da nomeação dos oficiais de justiças havia um grupo de homens
ansiosos em litigar posições privilegiadas, sendo esta a maneira de
expandir o seu poder sobre o espaço e sociedade. Numa petição

909 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, João Rodrigues Colaço, ao
rei (D. José I), sobre a provisão
mandando ouvir a câmara a respeito
da criação de um juiz para a
povoação do Cariri de Fora. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 21, D.
1642.

anterior feita pelo capitão-mor do Cariri, Domingos da Gama Castro,

910 REQUERIMENTO do capitãomor do Cariri, Domingos da Gama
Castro, oficial de ordenanças e os
moradores, ao rei D. João V,
solicitando nomeação de um juiz do
cível e criminal, em virtude da
distância de sua cidade em relação à
da
Paraíba.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 12, D.
1011.

falta de justiça funcionou, em certa medida, como um mecanismo de

foram arrolados, além dos prejuízos espaciais causados pelas longas
distâncias das vilas à povoação, as razões da instabilidade local,
dentre elas os acordos firmados pelos vereadores com os “poderozos
que lhe tirão a terra com toda a violência...”910. Assim, o discurso da
troca de poder de uma elite dominante por outra que se pretendia
empossar.
As fontes manuscritas e cartográficas pesquisadas ainda
informam, sem precisão de data de fundação, os julgados de Tauá
(1761)#, Caicó (1777), Flores do Pajeú (1786)#, Tacaratú (1786)#,
Carinhanha (1786) e Rio Preto (1803)# assentados na capitania de
Pernambuco. Na comarca da Bahia existiram Itiúba (1779)#,
Geremoabo (1795)# e Tucano (1817)#. Finalmente, o julgado de
Carolina foi instituído nos sertões em 1827, em um momento de
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disputa de fronteira entre os presidentes das províncias de Goiás e
Maranhão911.
O juiz ordinário do julgado foi substituído pelo juiz de paz em
1827, com jurisdição nas “Freguezias e Capelas filiais curadas,
enquanto não fossem estabelecidos os distritos ou vilas912. Para
Thomas Flory, o juiz de paz sinalizou reformas constitucionais de um
período caracterizado pela ascensão do ideário liberal do último
quartel do século XVIII, estendido ao Primeiro Império913. De toda a
forma, até 1820, quando D. João VI se empenhou em reorganizar a
administração da justiça nas capitanias do Norte por meio da criação
de comarcas com contornos territoriais abrigando exclusivamente
áreas interiorizadas, 10 povoações permaneciam como julgados:
Cabrobó, Carinhanha, Tacaratú, Geremoabo, Itiúba, Pambú, Sento
Sé, Xiquexique, Rio Preto e Tucano (mapa temático 12). Por outro
lado, no inicio do século XIX datam medidas significativas nos sertões
do Norte. Foram introduzidos juízes de fora em vilas precisamente
eleitas para equilibrar o acesso à justiça em territórios corrompidos
pelas negociações de poder orquestradas entre a elite local e os juízes
ordinários.

4.2. Juízes de fora e seus “lugares”

Enquanto que o juiz ordinário da vila ou do julgado era “homem
bom” não bacharel, o juiz de fora era fidalgo e togado, ou seja, tinha
formação acadêmica em Coimbra. O juiz de Fora carregava uma vara
branca como sinal distintivo e simbólico de sua posição perante o
Ordinário que, por sua vez, levava consigo a vara vermelha914. Ele
recebia uma “alçada” cuja quantia oscilava entre “quatro mil réis nos
bens de raiz, e de cinco mil réis nos moveis, e nas penas, que
pozerem, até quantia de mil réis...”915. De acordo com Maria José
Wehling, a distinção básica entre ambos relacionava-se a quem os

911
OFFICIO
do
Ouvidor
comissionario da Comarca do Norte
da Província de Goyaz, João Vidal
Attayde, com data de 6 de julho de
1827, participando ao presidente da
mesma Província, que havia elevado
a aldeã de Carolina á Julgado, e
demarcando-lhe
os
limites;
acompanhado de dous documentos.
A carolina ou a definitiva fixação de
limites entre as Províncias do
Maranhão e Goyaz. Rio de Janeiro:
Typ. Episcopal de Agostinho de
Freitas Guimarães, 1852. p. 17.
912 REIS, J. Dantas Martins. Juizes
de direito – privativos e especiais –
juízes municipais e de paz – e o
ministério
público
e
seus
desdobramentos. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe.
Anos XXVI-XXVII (1941-1942). Nº 17.
Vol. XII. Aracajú: Livraria Regina,
1943. p. 77.
913 THOMAS, Flory. El juez de paz y
el jurado em el Brasil imperial, 18081871: control social y estabilidade
política em el nuevo Estado. México,
D.F.: Fondo de Cultura Económica,
1986. p. 81.
914 ORDENAÇÕES Filipinas, Livro I,
título LXV, item 1.
915 ORDENAÇÕES Filipinas, Livro I,
título LXV, item 6.
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916 WEHLING, Maria José. Juízes de
fora, ouvidores e relações. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro...Opus cit., p. 51.
917 WEHLING, Maria José. Juízes de
fora, ouvidores e relações. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro...Opus cit., p. 52.
918 OFÍCIO do ouvidor da capitania
de Pernambuco, Antonio Xavier
Moraes
Teixeira
Homem,
ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre a situação da justiça nos
julgados da comarca de Olinda,
Garanhuns, Tacaratú, Pajeú e
Cabrobó, e sugerindo sua elevação
de todos à vila, e informando o
desenvolvimento
comercial
de
Paudalho e de Santo Antão da Mata e
a necessidade de transformá-las em
vilas a fim de melhorar a aplicação da
justiça na capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 160,
D. 11530.
919 VILHENA, Luiz dos Santos.
Recopilação
de
noticias
soteropolitanas e brasílicas contidas
em XX cartas...Livro II. Ano 1802.
Salvador: Imprensa Oficial do Estado,
1921. p. 334.

designava: o ordinário era eleito anualmente nas câmaras das vilas; o
de fora nomeado pelo rei, com claro objetivo de corrigir as injustiças e
os atos desconsiderados pelos “juízes da terra” e, em especial,
intensificar o poder da Coroa no território onde “tomava lugar”916. De
fato, essa agenda atribuiu aos lugares de residência uma nova
representação. Por isso, não poderiam ser povoações de menor
hierarquia, como freguesia ou julgado, mas somente vilas e cidades,
porque cabia ao juiz de fora supervisionar e presidir os trabalhos das
câmaras no que tange a aplicação das leis do Reino e atentar para os
temas acordados em vereação917. Era, sob esse aspecto, uma função
urbana sintonizada com os acontecimentos do cotidiano “oficial” das
vilas.
Os sertões do Norte esperaram muito tempo por justiça letrada.
Os ouvidores das comarcas foram pontuais, com destaque aos do
Piauí e da Jacobina, instituídos na segunda e terceira década do
século XVIII. As correições eram demoradas. As enormes distâncias
que separavam as “cabeças” de comarca das freguesias, julgados e
outros assentamentos humanos retardavam a execução dos
processos. O ouvidor de Olinda, Antônio Xavier Moraes Teixeira
Homem, denunciou, em 1787, a Martinho de Melo e Castro, que a
última correição feita nos julgados de Cabrobó, Garanhuns, Tacaratú
e Flores do Pajeú havia sido feita 39 anos antes, malgrado à forma
“em que está repartida a administração da justiça”918.
Como será explorado a seguir, as reformas judiciárias
promulgadas nos anos 1810 concederam a determinadas vilas o
benefício de sediar justiça letrada. A princípio, a Coroa privilegiou os
principais núcleos urbanos da colônia americana situados em áreas
de produção açucareira – Salvador e Olinda – e onde os sistemas
econômico e judiciário estavam sedimentados e eram mais
complexos. Em 1696, chegou à capital do Estado do Brasil o primeiro
juiz de fora, o bacharel José da Costa Correia919. Naquele ano,
desdobraram-se importantes eventos na capitania da Bahia de cariz
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judiciário com clara implicação na reconfiguração do território: a
criação da comarca de Sergipe del Rei - desanexada da Bahia, com
limite até Itapoã920 -, a fundação da vila de Santo Amaro das Brotas e
a tomada de posse do ouvidor geral do crime na comarca da Bahia

921

.

A década de 1690 se revelou, portanto, como um período no qual a
Coroa reorganizou a administração da justiça em diferentes
dimensões, sejam sociais ou geográficas. No Recôncavo baiano,
como refletiu Paulo César Garcez Marins, a instituição das vilas de
Cachoeira, São Francisco do Conde e Jaguaripe, em 1693, foi uma
medida régia que buscou reduzir o poder dos senhores de engenho
amplamente atuante na região. Em Salvador, a Metrópole tentou
minimizar os agravos da crise do açúcar apoiando negociantes reinóis
alinhados aos seus interesses922. Para os sertões, como se sabe, a
exploração das minas de salitre, a ligação dos Estados do Brasil e do
Maranhão pelo caminho terrestre desenvolvido por D. João de
Alencastro e a carta régia de 20 de janeiro de 1699, que criava os
juízes ordinários e os capitães-mores nas freguesias, entraram nesse
bojo geopolítico.
O governador de Pernambuco, Fernão Martins Mascarenhas de
Lencastro, escreveu, em 1700, a Sua Majestade, informando-o sobre
o estado da justiça na capitania923. No seu parecer, a autoridade
achava conveniente criar os ofícios de juiz de fora para Olinda e
ouvidor para Alagoas e rio São Francisco. Em outras palavras, isso
significava fixar vigilância na capital da capitania e ao Sul, nas vilas de
Porto Calvo, Sirinhaém, Santa Maria Madalena e Penedo. Por
provisão régia de 25 de janeiro de 1702, a Coroa confirmou o cargo
na cidade de Olinda e povoação do Recife, o qual foi ocupado pelo
bacharel Manoel Tavares Pinheiro924. A carta régia de criação da vila
do Recife ordenou que o juiz de fora revessasse semanalmente sua
sede, “faça as audiencias uma semana em Olinda, e outra no Reciffe,
assim como se faz n´este Reyno em algumas villas”925. Foge de o

920 FREIRE, Felisbelo. História de
Sergipe. 2 ed. Petrópolis: Vozes;
Aracaju: Governo do Estado de
Sergipe, 1977. p. 194.
921
SCHWARTZ,
Stuart
B.
Burocracia e sociedade...Opus cit, p.
205.
922 MARINS, Paulo César Garcez.
Através da rótula: sociedade e
arquitetura no Brasil, séculos XVII a
XX. São Paulo: Humanitas, 2001. p.
70.
923 CARTA do governador da
capitania de Pernambuco, Fernão
Martins Mascarenhas de Lencastro,
ao rei (D. Pedro II), sobre a criação
dos ofícios de juiz de Fora para Olinda
e ouvidor para Alagoas e rio São
Francisco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1827.
924 INFORMAÇÃO da capitania de
Pernambuco,
1749.
Anais
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Vol. XXVIII. Ano 1906. Rio de Janeiro:
Officinas de Artes Graphicas da
Bibliotheca Nacional, 1908. p. 460.
925 SOBRE a criação da villa do
Reciffe, e que o Juiz de Fora faça as
audiências uma semana em Olinda, e
outra no Reciffe. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Vol.
XXVIII. Ano 1906. Rio de Janeiro:
Officinas de Artes Graphicas da
Bibliotheca Nacional, 1908. p. 351.
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926 REQUERIMENTO do Juiz de
Fora da cidade de São Luís do
Maranhão, Gaspar Gonçalves dos
Reis, para o rei D. José, solicitando
que lhe sejam concedidos os mesmos
direitos que possui o ouvidor da
capitania do Maranhão, incluindo os
ordenados e os emolumentos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 34, D.
3388.

escopo da tese aprofundar os processos políticos e as disputas de

927 CALDAS, José Antônio. Noticia
Geral de toda esta capitania da Bahia
desde o seu descobrimento até o
presente ano de 1759. Edição facsimilar.
Salvador:
Tipografia
Beneditina LTDA., 1951. p. 93.

também de atenção nos seus conflitos com os produtores de açúcar.

928 OFÍCIO dos oficiais da câmara da
Paraíba, ao governador da Paraíba,
brigadeiro Jerónimo José de Melo e
Castro, sobre os cumprimentos das
ordens acerca da criação do lugar de
juiz de Fora, e as obras da cadeia da
cidade.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 25, D.
1976.

lugar, a imprecisão cronológica, e, sobretudo, devido à fragmentação

929 OFÍCIO do governador da
Paraíba, brigadeiro Jerónimo José de
Melo e Castro, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Martinho de Melo e Castro,
informando da necessidade de um
juiz de fora na cidade, dado a grande
quantidade de correições efetuadas
pelo ouvidor no sertão e em Goiana.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D.
2040.

poder envolvendo os representantes régios e a sociedade dos núcleos
urbanos em questão. Porém, a alternância periódica do magistrado
em um território “bicéfalo” talvez se refira ao controle da Coroa sobre
a velha elite de Olinda formada, em sua maioria, por senhores de
engenhos, e, por outro lado, sobre a elite de negociantes do Recife,
principal porto de escoamento e comércio da capitania, merecedora

A cidade de São Luís foi residência de juiz de fora. Por dois
motivos não se conhece quando o ofício foi instituído: em primeiro
da documentação estudada. Em 1753, o “lugar” foi ocupado por
Gaspar Gonçalves dos Reis926. A capital do Estado do Maranhão
permaneceu como única sede de justiça letrada da comarca até 1805,
ano da designação de juiz de fora para a recém-criada vila de Caxias
das Aldeias Altas.
O número desses magistrados continuou restrito no Setecentos.
A vila de Cachoeira recebeu magistrado só em 1754927, novamente no
contexto de controle da nobreza açucareira do Recôncavo. A
geopolítica da Coroa era bastante precisa em situá-los apenas e tão
simplesmente

nos

núcleos

urbanos

que

favorecessem

seus

interesses, mesmo em situações de insistentes petições feitas pelos
civis de diversas localidades. Os vereadores da cidade da Paraíba
reclamavam a D. José I, em 1776, sobre os excessos de processos
judiciais concentrados nas mãos do ouvidor que muito demorava em
solucionar os casos nas 12 vilas da capitania928. Três anos mais tarde,
novo requerimento da câmara alega a “precisão, que tem hum Juiz de
Fora, p.ª conheser das cauzas na auzencia do Ouvidor, que quazi
sempre está fora da Cid.e”929. É interessante assinalar que, na
capitania de Minas Gerais, território extremamente vigiado pela Coroa,
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a introdução de juiz de fora ocorreu no início do Oitocentos930,
contemporaneamente, portanto, ao interior das capitanias do Norte.
Nesse trabalho, a designação de juízes de fora para as vilas dos
sertões foi interpretada à luz da conjuntura política que vai dos últimos
anos do século XVIII à primeira década do século XIX. Antes, importa
dizer que, em Portugal, a primeira regência de D. João VI (1789-1798)
se caracterizou, segundo o historiador José Manuel Subtil, pela
influência decisiva de ministros guiados por princípios reformistas da
Ilustração pombalina, dentre os quais se destacaram a racionalidade
do exercício do poder associada a uma nova percepção de espaço
administrativo, assim como a uma nova ideia de território931.
Naquela conjuntura, a designação desses magistrados se
alinhou às políticas de “interiorização da Metrópole”, no dizer de Maria
Odila Silva Dias. Eram parte de projetos maiores de renovação das
estruturas administrativas do novo império fundado nos trópicos932.
Dessa maneira, o “lugar” dos magistrados pontuava os sertões em
povoações onde a justiça de primeira instância era, em certa medida,
manipulada por uma certa nobreza da terra aliada dos representantes
régios em um jogo de negociações recíprocas.
A partir de 1810, os sertões presenciaram reordenamentos
administrativos que explicam a utilidade de organizar as dinâmicas
socioeconômicas e espaciais herdadas dos séculos anteriores. A
criação de 3 comarcas, a implantação de 14 vilas e a confirmação de
juízes de fora para 8 vilas refletem, ainda que dentro de suas
limitações, a perspectiva reformista da política joanina. Na realidade,
a Coroa reconhecia que seria indispensável reparar o sistema
judiciário assegurando a “reta administração da justiça, a qual jamais
poderá conseguir-se por homens leigos, e ignorantes da lei, e muitas
vezes eles menos interessados nos pleitos, que devem sentenciar
com a imparcialidade, que convém a um juiz”933.
As oito povoações eleitas foram as vilas de Caxias das Aldeias
Altas (1805), Rio de Contas (1810), Campo Maior (1811), Parnaíba

930 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
233.
931 SUBTIL, José Manuel. No
crepúsculo do corporativismo. Do
reinado de D. José I às invasões
francesas
(1750-1807).
In
MATTOSO, José (dir.). História de
Portugal. O Antigo Regime (16201807). Vol. IV. Lisboa: Editorial
Estampa, 1998. p. 422.
932 DIAS, Maria Odila Silva. A
interiorização da Metrópole (18081853). In MOTA, Carlos Guilherme
(coord.). 1822: Dimensões. 2 ed. São
Paulo: Perspectiva, 1986. p. 165.
933 SANTOS, Luís Gonçalves dos.
Memórias para servir à história do
reino do Brasil. Tomo I. Belo
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo:
Edusp, 1981. p. 245.
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934 OFFICIO do governador D.
Fernando José de Portugal para D.
Rodrigo de Sousa Coutinho, no qual
se refere à prisão de um grupo de
facínoras capitaneado por João
Nunes Geraldo Pereira, refugiado no
sertão de Carinhanha, a necessidade
de criar juízes de fora nos sertões do
rio São Francisco, ao mau estado em
que se encontrada a cadeia de
jacobina e por fim uma representação
dos moradores do arraial do Senhor
Bom Fim da Tapera, em que pedem a
criação de uma vila naquele julgado.
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro. Vol. XXXVI. Rio de
Janeiro: Officinas Graphicas da
Bibliotheca Nacional, 1916. p. 146.
935 SANTOS, Luís Gonçalves dos.
Memórias para servir...Opus cit., p.
245.
936 ÁLVARA, que por Vossa Alteza
Real Ha por bem crear hum Juiz de
Fora do Cível, Crime, e Órfãos para a
Villa de Rio de Contas. Disponível em
http://www.archive.org. Acesso em 21
set. 2012.
937 idem.
938 OFÍCIO do capitão-mor do Ceará,
João Batista de Azevedo Coutinho, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
encaminhando um relatório geral
sobre a capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 591.

(1811), Penedo (1815), Sobral (1816), Aracati (1816) e a cidade de
Oeiras do Piauí (1819). Além dessas, os agentes da Coroa cogitaram
a instauração do ofício na vila da Barra em 1799934.
As escolhas fundamentaram-se em aspectos simbólicos,
geopolíticos e econômicos. Com efeito, devido à impunidade dos
crimes que atingia “principalmente as grandes povoações, foi Sua
Alteza Real servido dar as muitas vilas deste Estado do Brasil juízes
de fora, homens letrados, a quem confiou nos negócios cíveis, e dos
órfãos, o regime dos respectivos povos”935. O argumento desse alvará
era bastante claro em termos hierárquicos, mas com uma carga
simbólica que elucida a decisão de localizar os magistrados nas
“grandes povoações”. O juiz de fora prestigiaria as vilas que lhe
servissem

de

residência.

Um

prestigio,

como

enfatizam

os

documentos, relacionado à dimensão e à antiguidade das povoações
e ao progresso da agricultura e do comércio de cada uma delas. A vila
de Rio de Contas, por exemplo, foi representada como a “mais
merecida (d)aquella providencia”936. Esse merecimento desqualificou
as outras vilas da comarca da Jacobina – Urubu e Nova da Rainha –,
vistas como inadequadas ao arbítrio daqueles que estavam à frente
da seleção: “...ouvindo-se os Ouvidores das Comarcas, e as
respectivas Camaras: E sendo-Me presente por informações dos
Governadores interinos da Capitania da Bahia...”937.
Com relação aos atributos econômicos, o parecer das
autoridades e a decisão régia privilegiaram as vilas nas quais o
comércio e a agricultura eram a base da prosperidade do núcleo
urbano e de seu termo. Tal discurso elegeu, de fato, importantes
centros de comércio dos sertões do Norte como Sobral e Aracati,
considerados pelo capitão-mor do Ceará Grande, João Batista de
Azevedo Coutinho, como “consideráveis e comerciantes”938. Em
contrapartida, as vilas de Icó e Granja não sediaram justiça letrada
apesar de apresentarem os mesmos atributos qualitativos. Já Penedo
foi preferida por ser um importante “nó” de ligação entre os portos do
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litoral e os sertões via rio São Francisco. Em adição, a Coroa
imaginava que a nomeação do juiz de fora traria melhoria econômica
para o concelho de Penedo, pois “de muitos tempos tem ali principiado
(aumento da agricultura e do comércio) pela navegação do Rio S.
Francisco, e pode ser levado a maior auge em razão dos diversos
gêneros, que por este rio podem ser exportados”939.
A vila de Caxias das Aldeias Altas é outro caso emblemático. Em
setembro de 1805, o ouvidor da comarca do Maranhão, José Patrício
Diniz da Silva e Seixas, chamava a atenção do governador, Antonio
de Saldanha da Gama, da conveniência de converter o julgado de
Aldeias Altas em vila, e, igualmente, “crear um juiz de fora no cível,
crime, e órfãos”, porque eram inúmeras as sentenças envolvendo
demarcação de sesmarias e escrituração de testamentos, além da
impunidade criminal resultante das sentenças dos “juízes da terra”,
eivados por paixões de parentesco e amizade. Soma-se a isso, a
descrição das potencialidades econômicas da futura municipalidade
habitada por mais de “sete mil oitocentas e setenta almas”940.
O julgado de Aldeias Altas, no final do século XVIII, era o
principal entreposto mercantil dos sertões do Maranhão, cujo comércio
era facilitado pela navegação do rio Itapicuru e por sua implantação
ao longo do Caminho Real do gado desenvolvido no final do
Seiscentos. Para lá concorriam negociantes das praças de Goiás, do
Piauí, do Pará, da Bahia e de Pernambuco, que transportavam as
“fazendas” vindas do Reino a diferentes zonas da colônia. Contudo, a
povoação se sobressaiu das demais por existir um efervescente
comércio de escravos “pelo mesmo Certão com a Cidade da Bahia”941.
Assim, a imagem representada de Aldeias Altas na missiva do ouvidor
ressalta a rede de contatos extremamente ampla e diversificada que,
no espectro simbólico, prestigiava a povoação quando comparada
com os núcleos vizinhos ou de outras capitanias, como a cidade de
Oeiras do Piauí, superior no status político. Como se sabe, as raras
povoações do Brasil colonial com o título de cidade nem sempre
correspondiam em índices demográficos e de urbanidade à qualidade

939 SANTOS, Luís Gonçalves dos.
Memórias para servir...Opus cit., p.
338.
940 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao príncipe regente D.
João, referente à mudança da capital
da capitania do Piauí para as
margens do rio Parnaíba, a elevação
do julgado das Aldeias Altas a vila e a
criação do lugar de juiz de fora no
cível, crime e órfãos para o dito
julgado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 140,
D.10215.
941 idem.
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942 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre a
carta do ouvidor-geral do Maranhão,
Manuel da Silva Pereira, referente à
devassa que tirou dos almoxarifes da
Fazenda Real e o procedimento dos
oficiais da câmara para com o
capitão-mor João Duarte Franco,
além de referências à falta de juízes
ordinários na capitania do Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão,
Cx.
10,
D.1079.
943 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
resposta
do
ouvidor-geral
do
Maranhão, Eusébio Capelli, acerca
da nomeação de um juiz de fora ou
ouvidor para a capitania do Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão,
Cx.
11,
D.1138.
944 CARTA do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao rei D. José I, sobre a necessidade
de um juiz de fora para o Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D 632.

política, sendo mais uma estratégia da Coroa de controle regional ou
da Igreja de instituição de uma nova sede episcopal.
Os pedidos de criação do “lugar” de juiz de fora para o Piauí
datam do início do século XVIII, antes da implantação da comarca e
da nova capitania anexa ao Estado do Maranhão. Naquela cronologia,
as políticas régias focalizavam, em grande medida, a regularização
das sesmarias de acordo com a ordem expedida na carta régia de 20
de janeiro de 1699. Por isso, foram frequentes os requerimentos dos
povoadores em busca do “remédio” para as desordens sociais e
espaciais. Em 1706, as autoridades do Conselho Ultramarino
cogitaram ser viável a criação de juiz letrado na região para “se
evitarem os delictos que nella se cometem por falta de castigos...e se
fazerem as medições das terras q. V. Mag.de tem feito mercê a varias
pessoas”942. Recorreu-se, em 1711, ao ouvidor-geral do Maranhão em
exercício, Eusébio Capelli, em busca de parecer. Às vistas do ouvidor,
era inconveniente criar tal “lugar” no Piauí devido à inexistência de
“Republica ordenada” traduzida na instituição “vila”943. De fato,
primeiro D. João V fundou a vila da Mocha para depois a comarca e a
capitania.
Entretanto, ao passo que freguesias, julgados e vilas foram
criados no transcurso da primeira metade do século XVIII, ficou
evidente a carência de aparato judiciário no Piauí. Tanto que, em
1768, o governador, João Pereira Caldas, propôs que D. José I
nomeasse um juiz de fpara a recém-criada cidade de Oeiras. Em 1770,
outro governador, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, escrevia à
Coroa reforçando o projeto de Caldas. Porém, o lugar de “rezidencia
do dito Ministro seria mais conveniente na nova Villa de São João da
Parnaíba”944, talvez por sua localização no litoral e importância
econômica.
Décadas mais tarde, o alvará de D. João VI contemplou as vilas
de Campo Maior e Parnaíba com o oficial antes, portanto, de Oeiras.
A ordem régia indicava ao magistrado residência “na vila que melhor
lhe convier ao real serviço, e bem do povo, sem faltar a administração
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da justiça na outra”945. A instituição do magistrado nas vilas antes que
na cidade é curioso por dois motivos. Em primeiro lugar, a Coroa se
interessava em equilibrar a administração da justiça nos sertões do
Norte não concentrando diferentes modalidades de justiça letrada –
ouvidor e juiz de fora, por exemplo – numa mesma povoação, quiçá
com o propósito de reduzir os conflitos de jurisdição e de poder. Assim
como Oeiras, as vilas de Jacobina, Flores do Pajeú, Crato e Barra
foram cabeças de comarca sem juízes de fora compondo o quadro
dos oficiais dos concelhos. Por outro lado, a residência do magistrado
distante do principal núcleo urbano da capitania capacitava-o de
investigar a rede clientelar forjada pela elite de Oeiras com
representantes régios e a câmara local. Isso, ao mesmo tempo que
causava

a

desestabilização

da

rede

urbana,

enfraquecendo

politicamente certos “nós” da trama, equilibrava a aplicação da justiça,
no mínimo, nas vilas e freguesias situadas ao Norte da capitania.
Recorrendo novamente à análise de Botelho de Castro, Parnaíba foi
preferida sobretudo por razões econômico-geográficas:
de

“...devo informar agora a V. Mag. , que a rezidencia do dito
Ministro seria mais conveniente na nova Villa de São João da
Parnaíba, a qual pelo seu commercio se pode fazer muito
consideravel, e pela distancia em que fica da sua Capital está
mais subjeita a que seus habitantes experimentem os damnos,
que á proporção do seu augmento lhes hirão cauzando aquelles
que se aproveitão da liberdade que permitte a largueza dos seus
certoens...”

946

Campo Maior já havia recebido avaliações positivas por parte
dos oficiais da Coroa ainda sob o status de freguesia. Na correição do
polêmico ouvidor Antonio José Morais Durão, de 1772, a vila
congregava “79 fogos, a semelhança de povoação do R.no, e mais
capaz de ser Cid.e q. esta de Oeyras”947. Ao Sul da capitania, a
“administração da justiça” permanecia enquadrada no comando dos
juízes ordinários das vilas de Parnaguá e Jerumenha. Em Parnaguá,
os oficiais da câmara, por meio de um ofício encaminhado, em 1804,

945 SANTOS, Luís Gonçalves dos.
Memórias para servir...Opus cit., p.
278.
946 CARTA do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao rei D. José I, sobre a necessidade
de um juiz de fora para o Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D. 632.
947 OFÍCIO do ouvidor do Piauí,
Antonio José Morais Durão, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre o envio de uma relação dos
moradores, fazendas e sítios do
Piauí, com as qualidades, sexo e
idade.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 12, D. 684.
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948 Em Portugal, a passagem era
uma espécie de imposto ou pensão
da região do Minho que se pagava
quando o rei ou príncipe regente
“passava” pelo Douro. Houve uma
adaptação do termo aos sertões do
Norte, pois o juiz de Fora deveria
“passar” por muitas ribeiras antes de
chegar na vila para apurar as causas.
Ver SILVA, Antonio de Moraes.
Diccionario de Lingua Portugueza –
recompilado dos impressos ate
agora, e nesta segunda edição
novamente emendado e muito
acrescentado. Lisboa: Typographia
Lacerdina, 1813. p. 406. Disponível
em www.bbm.usp.br. Acesso em 23
de Ago. 2016.
949 OFÍCIO dos oficias da câmara da
vila de Parnaguá, ao governador e
capitão-general
do
Maranhão,
Antonio Saldanha da Gama, sobre
não ser necessário a criação do lugar
de juiz de fora na referida vila. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 28, D. 1409.
950 SANTOS, Luís Gonçalves dos.
Memórias para servir à história do
reino do Brasil. Tomo II. Belo
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo:
Edusp, 1981. p. 244.

ao governador do Maranhão, achavam desnecessário “que Sua Alteza
Real ponha Juiz de Fora nesta Villa”. Eles justificaram a recusa
ancorados em duas premissas: uma relativa à pobreza da câmara,
incapacitada de pagar as “passagens”948 do magistrado; a outra por
questões de preferência de quem julgaria as causas, isto é, bastava
os “Corregedores Doutos e prudentes, que quasi todos nos tem
emmendado os nossos erros, encaminhando-nos o que devemos
seguir, de tal sorte, que o Povo, nem a Agricultura tem experimentado
falta de Juiz de Fora”949. Nesse sentido, por trás do discurso dos
camaristas há, provavelmente, a intenção de continuar com os antigos
métodos de deliberação judicial. A inovação, corporizada na figura do
juiz de fora, seria capaz de desenterrar as intrincadas e indevidas
negociações realizadas entre os “homens-bons” de Parnaguá e os
agentes da Coroa.
Finalmente, o juiz de fora da capital do Piauí teve lugar em 1819,
concluindo o período de nomeações do cargo nos sertões do Norte
antes de 1820. D. João VI defendeu diferentes fatores como basilares
à criação de justiça letrada em Oeiras, destacando: o sossego da
população do termo da cidade; o aumento do comércio e da
agricultura; o controle fiscal da arrecadação dos “reais direitos” afim
de evitar fraudes e descaminhos; e, a regularização dos processos
judiciais deixados a cargo do ouvidor, “que ocupado na correção de
tantas vilas não pode providenciar a tudo”950.
As oito sedes onde os juízes de fora atuaram superou o número
de “cabeças” de comarcas localizadas no interior das capitanias do
Norte e no Estado do Maranhão. Interessa aqui apreciar os
significados geoestratégicos da implantação das comarcas, bem como
analisar as configurações territoriais e as razões que orientaram sua
escolha.
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4.3. Comarcas

Em Portugal no Antigo Regime, como assinalaram Ana Cristina
Nogueira da Silva e António Manuel Hespanha, as relações sociais e
o imaginário entremearam-se no horizonte espacial da circunscrição
jurisdicional951. Além dos concelhos e dos julgados estabelecidos para
nortear as práticas judiciais no âmbito da vida cotidiana, no plano
judiciário o território do Reino fragmentou-se em unidades espaciais
maiores, notadamente as comarcas, as provedorias e as ouvidorias.
Sobre as ouvidorias, os autores afirmam que se tratava “da sede dos
ouvidores senhoriais, com as competências que lhes eram conferidas
pelas cartas de doação, das quais se destaca a de conhecer dos
recursos dos juízes da terra”952. Eram geograficamente descontínuas,
dispersas e envolviam grandes áreas com espaços pouco delimitados.
As provedorias, por sua vez, em o lugar da presença do provedor,
abrangendo

territórios

senhoriais,

em

geral,

com

contornos

jurisdicionais coincidentes com os da comarca. Cabia ao provedor a
superintendência dos assuntos relativos aos órfãos, defuntos e
ausentes, das capelas, hospitais e irmandades, dos testamentos e
cativos953. As comarcas (também chamadas de correição em Portugal)
pertenciam às circunscrições administrativas da Coroa, submetida à
ação do corregedor nos assuntos civis, administrativos e judiciais. Em
termos de feição geográfica, as correições abarcavam territórios
pouco homogêneos, às vezes bastante irregulares e nem sempre
contínuos954.
Nas capitanias do Norte houve uma adaptação dessas
instituições à realidade socioeconômica local. As comarcas e as
ouvidorias, e às vezes as provedorias, sobrepunham-se territorial e
administrativamente. A comarca, sendo da alçada do ouvidor ou
corregedor, acumulava as funções de provedoria da fazenda e dos
defuntos e ausentes. As Ordenações do Reino arrolavam de maneira
sistemática as atribuições desses agentes da Coroa. Não cabe aqui

951 NOGUEIRA, Ana Cristina
Nogueira;
HESPANHA,
António
Manuel. O quadro espacial. In
MATTOSO, José (dir.). História de
Portugal. O Antigo Regime (16201807). Vol. IV. Lisboa: Editorial
Estampa, 1998. p. 35.
952 NOGUEIRA, Ana Cristina
Nogueira;
HESPANHA,
António
Manuel. O quadro espacial...Opus
cit., p. 37.
953 NOGUEIRA, Ana Cristina
Nogueira;
HESPANHA,
António
Manuel. O quadro espacial...Opus
cit., p. 37.
954 NOGUEIRA, Ana Cristina
Nogueira da. O modelo espacial do
Estado Moderno. Reorganização
territorial em Portugal nos finais do
Antigo Regime. Lisboa: Editorial
Estampa, 1998. p. 57-58.
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955 WEHLING, Arno e Maria José.
Direito e Justiça no Brasil colonial – o
Tribunal da Relação do Rio de Janeiro
(1751-1808).
Rio
de
Janeiro:
Renovar, 2004. p.78-83.

alongar essa matéria devidamente pormenorizada no trabalho de Arno
e Maria José Wehling955. Sucintamente, os ouvidores eram ordenados
a percorrer o distrito da comarca ao menos uma vez por ano, limitando

956 WEHLING, Arno e Maria José.
Direito
e
Justiça
no
Brasil
colonial...Opus cit., p. 81.

sua permanência nos lugares mais povoados em até trinta dias e nos

957 WEHLING, Arno e Maria José.
Direito
e
Justiça
no
Brasil
colonial...Opus cit., p. 78-80.

situações que iam na contramão dessa ordem, nas quais os

958 CUNHA, Mafalda Soares da;
NUNES,
António
Castro.
Territorialização e poder na América
portuguesa. A criação de comarcas,
séculos XVI-XVIII. Tempo. Vol. 22, n.
39, p. 11, jan.-abr. 2016.

pequenos arraiais em até 20 dias956. Seja dito de passagem, existiram
corregedores passavam mais de três anos sem visitar as vilas, os
julgados e freguesias de sua circunscrição. Ou, como mencionado em
parágrafo anterior, o ouvidor de Pernambuco não visitava os julgados
dos sertões da comarca havia 39 anos. Competia aos corregedores,
dentre outros aspectos, supervisionar a aplicação da justiça nos
concelhos, tanto no nível cível como no criminal; promover as eleições
da câmara; receber as queixas dos vassalos; verificar as despesas e
receitas das vilas e emitir sentenças e apelar certos casos, quando
coubesse, à segunda instância da Relação da Bahia ou de Lisboa,
dependendo do Estado no qual eram requeridos957. Assim, o
corregedor era, sob a normativa das Ordenações do Reino, figurachave de representação do poder régio na comarca.
Os processos de criação de comarcas na América portuguesa
foram bem estudados por Mafalda Soares da Cunha e António Castro
Nunes em artigo publicado na revista Tempo. No ensaio, os autores
articulam o surgimento das circunscrições em quatro fases.
Sublinharemos dois deles.
A primeira, abrange o período que vai da fundação do Governo
Geral do Brasil (1548) até a expulsão dos holandeses (1654). Aqui, a
Coroa oficializou as ouvidorias da Bahia (1548), Rio de Janeiro (1608),
São Luís (1619), Belém (1652?) e Olinda (1653)958. Cunha e Nunes
escrevem que, nesse primeiro momento, as comarcas das capitanias
do Norte buscaram enquadrar mais eficazmente os territórios da
cultura do açúcar e combater a ocupação flamenga na região.
A segunda etapa abrange os anos entre 1688 e 1696
correspondentes à fundação das comarcas da Paraíba (1688) e de
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Sergipe del Rei (1696)959. Observa-se, nessa cronologia, o estímulo à
colonização dos sertões impulsionado pelo desejo de submeter os
povos indígenas nas “guerras justas” e pela expansão da criação de
gado no curso dos principais rios

960

. As sedes eleitas como residência

do ouvidor estavam situadas na costa atlântica em razão do frágil
povoamento do interior e inexistência de vila capaz de capitanear as
funções da corregedoria. A propósito, os sertões aguardariam até a
segunda década do Setecentos para ter uma vila “cabeça” de
comarca. Antes disso, a Coroa privilegiou territórios com rede urbana
mais sedimentada, como a capitania de Minas Gerais que, em 1711,
ganhou três comarcas – Ouro Preto, Rio das Velhas e Rio das
Mortes961.
Em 1709, foi criada a ouvidoria de Alagoas do Sul com sede na
vila de Santa Maria Madalena. As discussões envolvendo a proposta
de justiça letrada para as vilas da parte Sul da comarca de
Pernambuco e o rio São Francisco ocorreram no alvorecer do século
XVIII. Em 1700, o governador da capitania, Fernão Martins
Mascarenhas de Lencastro, anunciava, em carta ao rei D. Pedro II,
sobre os bons resultados que traria à justiça daquele zona a criação
de uma comarca962. A petição de Lencastro foi motivada por um
documento emitido pela câmara da vila de Santa Maria Madalena, no
qual requeriam ministro de vara branca a fim de “conservar” os
moradores da jurisdição, isto é, proteger a população dos danos
causados pela falta de ministro habilitado a julgar os casos sem
solução na primeira instância. O discurso da escolha da “cabeça”
baseou-se em dois aspectos positivos às vistas dos camaristas: ser a
vila a “mais” populosa do distrito e “ficar no meyo das duas anexas
(Penedo e Porto Calvo) que distam ambas igualmente vinte e sete
legoas”963. A centralidade do núcleo urbano acarretava, de fato, em
deslocamentos mais curtos e os gastos eram reduzidos. Porém, no
campo simbólico a intenção dos oficiais expressava a vontade de
posicionar a vila sobre as demais, em especial Penedo (residência do

959 CUNHA, Mafalda Soares da;
NUNES,
António
Castro.
Territorialização e poder na América
portuguesa...Opus cit., p. 14.
960 CUNHA, Mafalda Soares da;
NUNES,
António
Castro.
Territorialização e poder na América
portuguesa...Opus cit., p. 15.
961 FONSECA, Cláudia Damasceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
142.
962 CARTA DO governador da
capitania de Pernambuco, Fernão
Martins Mascarenhas de Lencastro,
ao rei D. Pedro II, sobre a criação do
oficio de juiz de fora para Olinda e de
ouvidor para Alagoas e Rio São
Francisco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1827.
963 CARTA dos oficiais da vila de
Alagoas ao rei, D. João V, a
agradecer a criação do lugar de
ouvidor-geral e corregedor da
comarca, com jurisdição nas vilas de
Porto Calvo e Rio São Francisco,
salientando a inconveniência, vistas
as distâncias, de se estabelecer a
residência do ouvidor-geral na vila do
Rio São Francisco. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 1, D. 10.
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964 CARTA dos oficiais da vila de
Alagoas ao rei, D. João V, a
agradecer a criação do lugar de
ouvidor-geral e corregedor da
comarca, com jurisdição nas vilas de
Porto Calvo e Rio São Francisco,
salientando a inconveniência, vistas
as distâncias, de se estabelecer a
residência do ouvidor-geral na vila do
Rio São Francisco. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 1, D. 10.
965 CARTA do rei, D. João V, ao
ouvidor-geral do Maranhão, sobre se
lhe ordenar se passe a Piauhy a criar
huma villa com senado da Câmara.
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro. Vol, 66 (O livro grosso do
Maranhão, 2ª parte). Rio de Janeiro,
1948. p. 104-105.
966 CARTA sobre as minas de salitre
do Brasil. Documentos Históricos. vol.
88, p. 78.

ouvidor), que “he muito pobre sem negocio nenhum, e asim nam tem
mais que hum Tabalião e notas e judicial, e escrivam de orfaons, e
escrivam da camara964.
As comunicações do inicio do século XVIII, envolvendo
povoadores

dos

sertões,

representantes

régios

e

o

Reino,

transmitiram a urgência de organizar os assentamentos humanos em
instituições, sejam freguesias, julgados, vilas ou comarcas, de
preferência as duas últimas sempre que o interesse metropolitano
justificasse. O teor da carta do ouvidor do Maranhão, Eusébio Capelli,
demonstra o interesse de se fundar uma câmara no Piauí e,
porventura, requerer a D. João V o cargo de ouvidor. Com efeito, a
freguesia de Nossa Senhora da Vitória foi convertida em vila da Mocha
(1712)965. Anos mais tarde, a Coroa oficializou ouvidoria e provedoria
na capitania do Piauí. Voltaremos a esse tema em capítulo oportuno.
Essas decisões urbanas - criação de vilas e comarcas -, mesmo que
pontuais naquele período, asseguravam a vontade da Coroa de
potencializar os vastos sertões de sua colônia americana. Era chave
da política reformadora levada a cabo a partir da última década do
século XVII.
Concomitantemente, os descobertos auríferos nas minas Gerais
repercutiram no sonho de homens ambicionados por fortunas. Não
apenas. Reflexos do “brilho do ouro” irradiaram nas autoridades da
capital

do

Estado

do

Brasil,

entusiasmando-os

a

procurar

preciosidades em lugares cujo imaginário reforçava o misticismo, a
dúvida e o onírico. Em 1695, D. Pedro II ordenou ao governador geral
do Brasil, D. João de Alencastro, que se deslocasse aos sertões para
averiguar a utilidade que se tinha na extração do salitre966. O
governador organizou, em 1697, uma expedição para conhecer a
serra da Jacobina, chamada pelos nativos de Itacupeburá ou Serra
Furada. Em 1702, o capitão-mor Cosme Damião de Faria e João
Pereira Pimentel, auxiliados por índios práticos, encontraram as
primeiras jazidas na localidade de Pindobuçu, na nascente do rio
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Itapicurú967. De acordo com o historiador Erivaldo Fagundes Neves, as
primeiras lavras de ouro nos sertões da Jacobina trouxeram poucos
rendimentos à Fazenda Real, sendo desestimulada a extração pelo
então governador geral, Pedro de Vasconcelos968.
Em agosto de 1720, D. João V concedeu aos moradores da
Jacobina “o indulto de poderem minerar e usar do lavor do ouro destas
Minnas, e porque estas se achão em grande extenção...”969. O
incremento das atividades mineradoras aguçou o vice-rei do Estado
do Brasil, Vasco Fernandes Cezar de Menezes (o conde de
Sabugosa), a solicitar a criação de uma vila voltada à fiscalização dos
quintos e vigiar os descaminhos do ouro. Na realidade, esses seriam
um dos motes básicos que norteariam os planos de fundação da
comarca da Bahia da parte do Sul ou Jacobina. A ouvidoria também
veio como resultado da consolidação da rede de povoações daquelas
zonas auríferas e do aumento populacional no território. De fato, em
1725, o conde de Sabugosa justificou ao rei que a “multiplicação de
Villas, e justiça consiste não só a obediência do Certão”, mas o
impedimento dos crimes e faltas que nele ocorrem. Por esse motivo,
“V. Mag.de se sirva mandar criar o lugar de Ouvidor geral para o Ryo
das Contas, Jacobina e Ryo de São Francisco...ficando esta Comarca
distinta e separada, e entregue a jurisdição della ao Ministro
novamente eleito”970.
Além desses condicionantes, a distância da vila de Jacobina e
das povoações dos rios São Francisco e Contas à ouvidoria geral da
Bahia aparece na missiva do conde como impedimento à
administração da justiça, um bloqueio que dificultaria a conversão dos
“indômitos” sertões em territórios “obedientes”. Desse modo, a
distância

se

transformou

num

dos

objetos

primordiais

de

reorganização da malha judicial dos sertões do Norte. Distâncias
menores proporcionavam uma maior igualdade no acesso à justiça,
beneficiando o ouvidor e os povos na regulação das correições971. Já
as grandes distâncias, conforme escreveu Ana Cristina Nogueira da

967 NEVES, Erivaldo Fagundes.
Almocafres, bateias e gente de
pequena
esfera:
o
ouro
no
povoamento e ocupação económica
dos sertões da Bahia. Revista do
Instituto Geográfico e Histórico da
Bahia. nº 101 (jan.-dez.). Salvador:
IGHB, 2006. p. 126.
968 NEVES, Erivaldo Fagundes.
Almocafres, bateias e gente de
pequena esfera...Opus cit., p. 127.
969
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores da vila de Jacobina ao rei,
D. João V, sobre a lavra de ouro na
referida vila e solicitando provisão
para não se executarem sobre os
escravos as dívidas particulares que
tiverem ocupados em tirar ouro e que
se cobre pelo ouro que tirarem.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1301.
970 CARTA do vice-rei e capitãogeneral do Brasil, conde de
Sabugosa, Vasco Fernandes César
de Menezes, ao rei (D. João V),
recomendando que se crie o cargo de
ouvidor geral para Rio de Contas,
Jacobina e Rio São Francisco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 21, D. 1842.
971 NOGUEIRA, Ana Cristina
Nogueira da. O modelo espacial do
Estado Moderno...Opus cit., p. 105.
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972 NOGUEIRA, Ana Cristina
Nogueira da. O modelo espacial do
Estado Moderno...Opus cit., p. 106.

Silva, afetava os processos justamente porque autonomizava os

973 CARTA (cópia) do vice-rei e
capitão general do Estado do Brasil,
Vasco Fernandes César de Menezes,
ao rei (D. João V), sobre a grande
extensão da vila da Jacobina e da
dificuldade que tem o ouvidor em se
passar correição. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 25, D. 2313.

corrupção judicial972.

974 CARTA (cópia) do vice-rei e
capitão general do Estado do Brasil,
Vasco Fernandes César de Menezes,
ao rei (D. João V), sobre a grande
extensão da vila da Jacobina e da
dificuldade que tem o ouvidor em se
passar correição. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 25, D. 2313.

termo: “esta Villa se compõe de cento e quarenta moradores, dentro

975 OFÍCIO do desembargador
Ouvidor da comarca da Jacobina,
José Dias de Magalhães, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, João Rodrigues de Sá e
Melo,
sobre
a
questão
da
abrangência da referida comarca,
posto em discussão pelo governador
de Pernambuco. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 237, D.
16321.

oficiais do Conselho Ultramarino afirmavam que as povoações “ainda

976 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
Portuguez & latino: aulico, anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. p. 386. Disponível em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 27
ago. 2016

vila homônima à ouvidoria, dezenas de freguesias e capelas e muitas

lugares afastados da sede da comarca, originando diversas formas de

Em 25 de fevereiro de 1726, o vice-rei enviou uma outra carta a
Sua Majestade indicando, além da grande distância que separava a
vila de Jacobina à Cidade da Bahia (cerca de 90 léguas), o número de
pessoas reunidas no núcleo urbano e nas zonas de mineração do
do lugar mineral com muitas pessoas agregadas a elle...”973.
Novamente, o governador geral solicitou a implantação da ouvidoria.
No entanto, uma nota lateral do manuscrito é reveladora quanto aos
pré-requisitos necessários à instalação de uma comarca. Nela, os
que ficão em g.de distancia da Bahia tem tão poucos moradores q. de
prez.te não necessita da creação de Ouv.or p.ª aquele distrito,
augmentandose mais as povoaçoins se poderá então crear a
Ouvidoria”974. Tanto a Coroa como o Conselho Ultramarino mudaram
de opinião em 10 de dezembro de 1734, ano em que foi aprovada a
criação da comarca da Jacobina. Naquela data, havia unicamente a
fazendas e sítios de criar gado espalhadas pelas ribeiras. Essa rede
de assentamentos humanos revelava-se ao rei e aos seus
representantes bastante conveniente aos propósitos da criação do
“lugar” de ouvidor. D. João V, assim, confirmou o cargo de ouvidor a
Manuel d´Afonseca Brandão por carta régia de 30 de junho de 1742975.
A semântica da palavra “comarca” carrega consigo a ideia de
território definido, isto é, “deriva-se do Alemão Marc, que quer dizer
limite, de modo, que Comarca vem a ser o mesmo, que território com
marca ou limite”976. Raphael Bluteau em seguida associou aos
aspectos geográficos do termo a variante demográfica: “multidão de
gente do mesmo distrito, vivendo debaixo da mesma vara da justiça”.
Na primeira acepção, as “marcas”, que podem ser traduzidas em
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matérias, cimentam os limites da ouvidoria, desenhando-os com
precisão mesmo em linhas sinuosas. Os “antropomarcos”, ao
contrário,

dão

movimento

aos

contornos

da

circunscrição,

convertendo os limites em algo plástico e dinâmico.
Em 1734, a comarca da Bahia da parte do Sul era extremamente
extensa, maior do que as da Bahia, Ilhéus, Porto Seguro e Sergipe del
Rei que, unidas, formavam parte da capitania da Bahia. Suas
fronteiras foram definidas principalmente pelo curso dos rios. Sabe-se
que a Oeste e a Norte, os limites chegavam ao rio São Francisco; a
Sul, confundiam-se com o rio Verde Pequeno; já a Leste a
demarcação serpenteava sertões, cruzava caminhos terrestres,
bordeava o rio de Contas para logo tornar-se contígua à ouvidoria do
Serro do Frio (figura 21). Não por acaso, o uso de marcos naturais –
orográficos e fluviais – para definir as circunscrições é uma antiga
expertise geopolítica do Estado português, datada dos tempos
medievais conforme explica Amélia Aguiar Andrade977.
Na segunda metade do século XVIII, D. José resolveu ampliar a
jurisdição da ouvidoria da Jacobina, que ultrapassou o rio São
Francisco, adentrando no território da capitania de Pernambuco.
Quando a vila da Barra foi criada em 1753, a Coroa decidiu reduzir “as
dezordens, e vexações que experimentão os moradores da Povoação
da Barra do Rio Grade do Sul...em razão de ficarem (os moradores)
em distancia mui remotas de Pernambuco, e cuja ouvidoria era sugeito
aquelle districto”978. A partir de então, o ouvidor dispunha das
prerrogativas civis e militares sobre o território de Pernambuco
anexado. Em contrapartida, a inclusão do termo da vila da Barra à
comarca da Jacobina trouxe, no início do século XIX, sérias disputas
territoriais envolvendo os governadores de Pernambuco e da Bahia,
como será explorado no capítulo 6 da tese.

977 ANDRADE, Amélia Aguiar. A
construção medieval do território.
Lisboa: Livros Horizonte, 2001. p. 22.
978 ORDEM RÉGIA; auto de criação
e termo de marcação e levantamento
de pelourinho da vila da Barra.
Jacobina, 10 de novembro de 1804.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-34,6,39.
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COMARCAS DA CAPITANIA DA
BAHIA

Legenda:
Rede de povoações
Caminhos
Comarca da Jacobina
Comarca da Bahia
Território anexo à Jacobina em 1753
Sergipe del Rei
Comarca da Ilhéus
Comarca de Porto Seguro

Figura 21 – Comarcas da capitania da Bahia. Desenho do autor sobre o “Mapa da capitania da Bahia, dividia em suas Comarcas, pelo circulo carmezim grosso a divide das outras capitanias e pelos outros
círculos carmezim mais fino mostra as divisões de suas comarcas. Original do Arquivo Histórico do Exército Brasileiro (AHEx). Código 260, localização: 02.02.260.
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Contemporânea à criação da vila da Jacobina foi a fundação da
comarca do Ceará, sediada na vila de Aquirás e desmembrada da
ouvidoria da Paraíba em 1723979. A corregedoria do Ceará se originou
das propostas da Coroa e dos seus agentes de reestruturar a
administração da justiça na capitania de Pernambuco e suas anexas.
Pretendia-se, dessa forma, desembaraçar os complicadores de
acesso à justiça letrada em áreas recônditas da jurisdição
pernambucana. Anos antes, o desembargador Cristóvão Soares
Reimão apresentou como projeto de melhoria judicial a execução de
correições periódicas, feitas de três em três anos. O ouvidor da
Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, por seu turno, justificou que as
demoradas correições (executadas além do ritmo almejado de três
anos), foram agravadas pelas duzentas léguas que o separava do
Ceará, além das “varias passagens dos rios perigosos; e p.ª se pôr em
execução a d.ª jornada, era necesr.º por todo o caminho; e q. nesta
delig.cia se havia de gastar mais de hú anno, e estes gastos se não
podião repor com o salario de desasseis tostões por dia...”980. Nesse
sentido, a evocação do argumento da inacessibilidade em decorrência
das centenas de léguas, dos maus caminhos e da “natureza”
agressiva, aliada às desarmônicas atividades judiciais, corroboraram
com a instituição da comarca no Ceará.
De qualquer modo, o intervalo que compreende a criação das
ouvidorias de Alagoas e da Bahia da parte do Sul revelou, no âmbito
espacial, a estabilização territorial por meio da definição dos limites de
certas corregedorias, como argumentaram Mafalda Soares da Cunha
e António Castro Nunes981. Ademais, os movimentos dos processos
de instalação eram bastante complexos, compreendiam decisões
articuladas no Reino e resoluções votadas em diferentes instâncias
políticas da colônia – governo geral, ouvidoria geral, câmaras das vilas
e povo982.
Num quadro geral, em 1774, havia 11 comarcas nas capitanias
do Norte e no Estado do Maranhão, cada qual organizada com uma

979 REQUERIMENTO de José de
Almeida ao rei, D. João V, a pedir a
serventia do ofício de escrivão da
ouvidoria da comarca do Ceará.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 72.
980 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva,
ao rei (D. João V), a informar sobre o
cumprimento da ordem régia para
fazer correição no Ceará. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 2, D. 82
981 CUNHA, Mafalda Soares da;
NUNES,
António
Castro.
Territorialização e poder na América
portuguesa...Opus cit., p. 17.
982 CUNHA, Mafalda Soares da;
NUNES,
António
Castro.
Territorialização e poder na América
portuguesa...Opus cit., p. 16.
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rica e hierárquica rede de povoações pontuadas por cidades, vilas,
julgados, freguesias, aplicações, registros, passagens e fazendas.
Todavia, o mérito de sua existência deve ser atribuído às cidades e às
vilas, prerrogativas urbanas sine qua non de sua estruturação. As vilas
de Santa Maria Madalena, Mocha, Aquirás e Jacobina, por exemplo,
já se achavam no território antes da instituição das respectivas
ouvidorias.
Os anos que seguiram à fundação da comarca da Jacobina
instauraram uma certa debilidade judicial nos sertões do Norte, se se
toma a justiça letrada como referência. Em compensação, na escala
dos julgados e das vilas, a justiça leiga continuava operante dentro de
suas limitações institucionais. Vale relembrar que, os ritmos de criação
das câmaras eram, de certa maneira, mais acelerados do que aqueles
relativos à instalação dos “lugares” de ouvidor ou juiz de fora. Esse
panorama apresentou novos elementos em seu desenho nas duas
primeiras décadas do século XIX. Nessa cronologia, a Coroa
oficializou o cargo de juiz de fora para as vilas arroladas anteriormente
e criou 3 novas comarcas com “cabeças” situadas em zonas
interiorizadas: Sertão de Pernambuco (Flores do Pajeú, 1810), Crato
(sede homônima, 1816) e Rio São Francisco (Barra, 1820). A gênese
desses “agentes geográficos” andou lado a lado com os projetos de
melhoria judicial e de reconfiguração territorial levados a cabo por D.
João VI.

4.3.1. As comarcas do século XIX

No que diz respeito à ouvidoria do Sertão de Pernambuco, sua
construção foi imaginada na viagem do governador Caetano Pinto de
Miranda Montenegro iniciada na capitania do Mato Grosso e concluída
na capital do governo de Pernambuco. Palmilhando os caminhos que
margeavam o rio São Francisco e outras ribeiras, o representante da
Coroa relatou um “país” de delitos impunes e faltoso da administração
da justiça. O “remédio” para os problemas judiciais verificados in situ,
ou assimilados por meio dos relatos dos oficiais locais, fora, portanto,
formulado com base nas experiências geográficas vivenciadas na
jornada com olhar atento para o mundo envolvente. Como ele advertiu,
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“para melhor se conhecerem as cauzas dos indicados males, e os
remedios, que se lhe devem indicar, será necessário que eu primeiro
faça huã breve descripção do mesmo Paiz”983. A descrição e o
reconhecimento dos lugares por Miranda Montenegro se converteram
em axiomas fundamentais da demarcação dos contornos da
circunscrição da ouvidoria do Sertão de Pernambuco. Com efeito,
foram narrados os limites da capitania de Pernambuco e os territórios
contíguos, os rios navegáveis e indicados os julgados e as vilas;
mencionadas as enormes extensões dos concelhos e das jurisdições
das comarcas e o número de habitantes daquelas zonas (30.000
almas).
Boa parte do texto manuscrito se concentra na área que vai do
rio Moxotó ao rio Carinhanha, na “comarca de Pernambuco, districto
verdadeiramente nominal, porque os ouvidores em razão da grande
distancia, ou por falar mais exactamente, não só por este motivo, mas
por não poderem dar conta da metade do que está a seu cargo, nunca
o vão corrigir”984. As vilas de índios e os julgados não recebiam visita
do magistrado havia décadas. O governador Tomás Jozé de Mello
sugeriu, em ofício de 1788, a Martinho de Mello e Castro...
“adjudicar á Comarca das Alagoas da jurisdição deste Governo,
as mais pequenas Villas os destrictos das Villas de Santa Maria,
e da Assunção, Julgados do Cabrobó e Tacaratú; porque so
assim poderão cessar as continuas desordens q´ ali acontecem
por causa de não serem corrigidos os ditos districtos”

985

.

As ideias de Caetano Pinto de Miranda Montenegro fluíam,
nesse aspecto, contra as intenções de seu antecessor. Em sua
opinião, ceder territórios da comarca de Pernambuco a outras
corregedorias seria um simples atenuante, de ação transitória às
injustiças. A situação espacial da comarca da Jacobina foi exemplar.
Quando Miranda Montenegro chegou na vila da Barra, descobriu que
seu termo estava sujeito “á Ouvidoria e correição da Jacobina, apezar
de que a Villa da Jacobina esteja na capitania da Bahia, e a dita Villa

983 OFÍCIO do [governador da
capitania de Pernambuco], Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso
até a capitania de Pernambuco,
descendo o rio São Francisco,
descrevendo os sertões e fronteiras
da dita capitania e informando das
necessidades que existem de se criar
mais vilas, uma nova comarca e uma
força militar que faça respeitar os
magistrados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255,
D. 17108.
984 idem.
985 OFÍCIO do governador de
Pernambuco, D. Tomás José de
Melo, ao secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo
e Castro, sobre as providências para
a distribuição e produção de carne
fresca, carne salgada e farinha na dita
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 164,
D. 11704.
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986 OFÍCIO do [governador da
capitania de Pernambuco], Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso
até a capitania de Pernambuco,
descendo o rio São Francisco,
descrevendo os sertões e fronteiras
da dita capitania e informando das
necessidades que existem de se criar
mais vilas, uma nova comarca e uma
força militar que faça respeitar os
magistrados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255,
D. 17108.

da Barra na capitania de Pernambuco”986. Um vasto território a gravitar

987 idem.

elevados à categoria de vilas e descreveu textualmente a geografia da

988 idem.

comarca. A autonomia municipal seria conferida às povoações de

989 idem.
990 idem.

em duas administrações gerava relações “difíceis de combinar, e a
experiência tem mostrado, que da diversidade de jurisdição nascem
perniciozos conflitos, quando todas as Auctoridades devem concorrer
para o mesmo e único fim do bem publico”987. Por esses motivos, o
agente da Coroa prescreveu três “remédios” que combateriam os
agravantes sócio-territoriais dos sertões de Pernambuco: o primeiro
seria converter os julgados em vilas; o segundo, instituir uma Força
Militar submissa aos magistrados; e, por fim, criar uma nova comarca,
desanexando o termo da Barra da correição de Jacobina988.
Então, o governador destacou quais julgados mereceriam ser

Pilão Arcado e Flores do Pajeú. O distrito da corregedoria
compreenderia

desde

o

rio

Moxotó

até

o

Carinhanha,

“desmembrando-se da Comarca de Pernambuco, e da Comarca da
Jacobina, o que ali pertence a huã e a outra, e fica confinando não só
com estas duas, mas...com as Comarcas das Alagoas, Parayba,
Ceara, Piauhy, Goyzaes e Paracatú”989. A vila “cabeça” seria
determinada pelo ouvidor. Monteiro Montenegro julgava a vila da Barra
como

preferida

“pela

sua

maior

população,

commercio,

e

arranjamento que já tem de cazas de camara e cadea, huã praça e
alguãs Ruas...”. Em contrapartida, as questões econômicas e
paisagísticas apontadas não foram suficientes para encobrir alguns
juízos negativos. Os inconvenientes do núcleo urbano relacionavamse à sua implantação. Barra estava situada no encontro das águas dos
rios Grande e São Francisco, que nas épocas das chuvas,
aumentavam consideravelmente de volume, causando enchentes,
“febres intermitentes na vazante, molestia endêmica de todo o Rio São
Francisco”990.
O julgado de Pilão Arcado, também localizado no vale
sanfranciscano, foi instalado no cume de um pequeno promontório,

Os territórios e os agentes da justiça

283

livre das cheias fluviais periódicas. Já Flores, afastada muitas léguas
do São Francisco, possuía “brejos férteis que abundão de
mantimentos” e muitas terras propícias ao cultivo do algodão. No caso
de a centralidade lograr como requisito empírico de eleição da
“cabeça” de comarca, o julgado de Pilão Arcado seria a melhor
escolha. Se se escolhesse o julgado de Flores ou a vila da Barra, o
centro geométrico deslocar-se-ia para as áreas mais distantes,
provocando desequilíbrio espacial que, para a época, retardaria a
resposta

aos

requerimentos

dos

habitantes

residentes

nas

extremidades. Por seu turno, o governador não via a localização do
arraial do Pajeú como um impeditivo, justamente por ser o lugar “mais
próximo da capital para as relações, e dependencias do Governo”991.
Por trás da proximidade do julgado da capital da capitania, havia um
discurso de matiz ideológico, quer dizer, o controle de grande parcela
do território e da sociedade passavam da administração da Bahia, a
qual estava submetida desde 1753, para Pernambuco.
A resolução definitiva emanou da Coroa acordadas às propostas
de Caetano Pinto de Monteiro Montenegro. Em 18 de janeiro de 1810,
D. João VI emitiu um alvará com força de lei que converteu os julgados
de Flores e Pilão Arcado em vilas e criou a comarca do Sertão de
Pernambuco com jurisdição compreendendo os concelhos dos dois
novos núcleos urbanos e os das vilas da Barra, Simbres, Santa Maria
e Assunção e os julgados de Cabrobó, Garanhuns, Tacaratú, Campo
Largo e Carinhanha992 (figura 22). Desanexava-se o termo de Barra
da ouvidoria da Bahia da parte do Sul. O terceiro inciso do alvará
recomendava a indicação da “Villa, que deve ser Cabeça da Comarca,
atendendo á situação, de modo que fique no meio della, podendo
ser”993. Nesse particular, o Príncipe Regente transferiu ao ouvidor o
poder de escolha da sede, desde que lhe parecesse mais apropriada
aos aspectos funcionais, fosse central e cômoda aos vassalos
daqueles sertões. Optou-se por Flores. Infelizmente, os manuscritos
analisados não esclarecem os meandros dos processos de seleção.

991 OFÍCIO do [governador da
capitania de Pernambuco], Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso
até a capitania de Pernambuco,
descendo o rio São Francisco,
descrevendo os sertões e fronteiras
da dita capitania e informando das
necessidades que existem de se criar
mais vilas, uma nova comarca e uma
força militar que faça respeitar os
magistrados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255,
D. 17108.
992 ALVARÁ com força de lei, pelo
qual Vossa Alteza Real Ha por bem
crear a nova Comarca do Sertão de
Pernambuco, desanexando da antiga
algumas Villas, e Julgados; e erigir
em Villas as Povoações de Pilão
Arcado e Flores da ribeira do Pajahu,
na forma acima exposta. Disponível
em http://www.archive.org. Acesso
em 21 set. 2012.
993 idem.
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COMARCA DO SERTÃO DE
PERNAMBUCO

Legenda:
Povoações
Comarca do Sertão - 1810

"Cabeça" da comarca
Vilas
Julgados

Figura 22 – Comarca do Sertão de Pernambuco (em destaque). Desenho do autor segundo o mapa “Carta Geographica da capitania de Pernambuco” de Jozé Fernandes Portugal. Original do Arquivo Histórico do Exército
Brasileiro (AHEx). Código: 0137, localizador: 01.04.0137.
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Aconteceram importantes eventos nos anos que antecederam a
criação da comarca do Sertão de Pernambuco. Segundo o historiador
István Jancsó, no período entre os anos de 1789-1801 ocorreu a
eclosão

de

sedições994

caracterizadas

ideologicamente

pela

“desafeição ao Trono”. Por isso, a Coroa se viu no papel de “célula”
ordenadora de sua legitimidade na colônia995. Naqueles anos, o
Príncipe Regente reconfigurou o território das capitanias do Norte,
autonomizando os governos do Ceará e da Paraíba e separando-os,
em 17 de janeiro de 1799, “da subordinação imediata do governo geral
de Pern.º”996. Para Denis de Mendonça Bernardes, o esfacelamento
geográfico de Pernambuco resultou do reconhecimento por parte do
Estado das dinâmicas socioeconômicas dos novos territórios e da
tentativa de frear a consciência separatista partilhada por gentes do
litoral e dos sertões997.
Com efeito, a ideia de converter o Brasil em Estado
independente fervia nos principais centros urbanos do litoral
pernambucano. Pedro Théberge chamou a atenção para as
crescentes rivalidades entre os reinóis e os “brasileiros” após a
elevação do Brasil à categoria de Reino, em 1815. Enquanto que os
primeiros receavam a separação política do Brasil, os outros se
organizavam no intuito de se sublevarem contra a Casa de
Bragança998. Os conflitos desencadeados entre “os de cá” e “os de lá”
culminaram em revoltas fruto de princípios ideológicos incompatíveis.
A Insurreição Pernambucana de 1817 traduzia a reação à política
absolutista

da

Coroa,

tendendo

à

liberalização

da

colônia.

Diametralmente oposta foi a Revolução portuguesa de 1820, uma
“contrarrevolução” de caráter recolonizador999. Nessa atmosfera de
agitação, surgiram as comarcas do Crato, Rio São Francisco e do Rio
Grande do Norte e a capitania de Alagoas, territórios cuja imagem
representavam a vigilância contra os revoltosos e o controle da
disseminação das ideias “independentistas”. Convém sublinhar que,

994 Inconfidência Mineira (1789),
Conjuração
Baiana
(1798)
e
Conspiração dos Suassuna (1801).
995 JANCSÓ, István. A sedução da
liberdade: cotidiano e contestação
política no final do século XVIII. In
NOVAIS, Fernando A. (coord.).
História da vida privada no Brasil:
cotidiano e vida privada na América
portuguesa. São Paulo: Companhia
das Letras, 1997. p. 388.
996 CARTA do Conselho Ultramarino
ao príncipe regente D. João, referente
à carta régia, de 17 de janeiro de
1799, separando as capitanias do
Ceará e da Paraíba da subordinação
imediata do governo de Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 13, D. 737.
997 BERNARDES, Denis Antonio de
Mendonça. Pernambuco e sua área
de influência: um território em
transformação
(1780-1824).
In
JANCSÓ,
István
(org.).
Independência:
história
e
historiografia. São Paulo: Hucitec:
Fapesp, 2005. p. 391.
998 THÉBERGE, Pedro. Esboço
histórico sobre a província do Ceará.
Tomo II. Edição fac-similar. Fortaleza:
Fundação Waldemar Alcântara, 2001.
p. 7.
999 MOTA, Carlos Guilherme.
Nordeste
1817:
estruturas
e
argumentos. São Paulo: Perspectiva,
1972. p. 19.
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1000 MOTA, Carlos Guilherme.
Nordeste
1817:
estruturas
e
argumentos. São Paulo: Perspectiva,
1972; MOTA, Carlos Guilherme.
1822: Dimensões. 2ª ed. São Paulo:
Perspectiva, 1986; MOTA, Carlos
Guilherme. Idea de Revolução no
Brasil (1789-1801): estudos das
formas de pensamento. 2ª ed. São
Paulo: Cortez, 1989. THÉBERGE,
Pedro. Esboço histórico sobre a
província do Ceará. Tomo II. Edição
fac-similar. Fortaleza: Fundação
Waldemar Alcântara, 2001; JANCSÓ,
István (org.). Independência: história
e historiografia. São Paulo: Hucitec:
Fapesp, 2005; BERNARDES, Denis
Antônio de Mendonça. O patriotismo
constitucional: Pernambuco, 18201822. São Paulo: Hucitec: Fapesp,
2006.

há bons estudos sobre as revoltas das duas primeiras décadas do

1001 MOTA, Carlos Guilherme. 1822:
Dimensões. 2ª ed.
São Paulo:
Perspectiva, 1986. p. 221.

ideologias, eles funcionavam metaforicamente como “fios” de

1002 MOTA, Carlos Guilherme. Idea
de Revolução no Brasil (1789-1801):
estudos das formas de pensamento.
2ª ed. São Paulo: Cortez, 1989. p. 43.
1003 THÉBERGE, Pedro. Esboço
histórico...Opus cit.,p. 10.

Oitocentos e seus desdobramentos político-sociais no Brasil1000, não
cabendo na presente tese aprofundar o debate, pois, seria um trabalho
hercúleo e exaustivo, que a pesquisa não teria fôlego suficiente para
responder.
A “lusofobia” reverberou do Recife à algumas vilas dos sertões,
tais como Crato, Portalegre, Souza, Pombal e Pau de Ferros. A
contrarrevolução ia-se alastrando paralelamente em Santo Antão, Pau
d´Alho, Brejo da Areia, Vila Nova da Rainha, Icó, entre outras1001. Os
elos entre as povoações reforçam o não isolamento das zonas
interiorizadas das capitanias do Norte. No âmbito da propagação de
difusão1002.
Em março de 1815, ideias contrárias à ordem política vigente
foram trazidas para Crato pelo seminarista José Martiniano de Alencar
que havia arregimentado um grupo de homens dispostos a combater

1004 ACTAS da câmara do Crato de
11 maio de 1817 até 27 de janeiro de
1823. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo XXV. Rio
de Janeiro: Kraus Reprint, 1862. p.
77.

seus contrários na vila de Icó1003. Por sua vez, os icoenses tinham o

1005 SELEMA, Vasco da Costa.
Pelourinhos do Brasil. Lisboa:
Sociedade
Acadêmica
da
Independência de Portugal, 1982. p.
81.

clima de tensão se espalhou em Crato. O pelourinho, símbolo de

completo apoio do governador Manoel Ignacio de Sampaio, sendo
auxiliados por um forte destacamento de tropa militar1004. Em 1817, o
autonomia administrativa e de submissão à Coroa portuguesa, foi
destruído e hasteada em seu lugar uma bandeira com alegorias
republicanas. As ruas e as casas ficaram praticamente vazias. Alguns
moradores se refugiavam em seus sítios e fazendas. Os que
permaneceram no núcleo urbano foram convidados (obrigados?) a
gritar fortes vivas à “Pátria e à liberdade”1005. D. João reagiu às tensões
inicialmente criando a vila de Jardim, desmembrada do termo de
Crato. Dois anos mais tarde, fundou a comarca homônima. O primeiro
ouvidor, José Raymundo do Paço de Porbem Barbosa “tomou lugar”
em 17 de dezembro de 1817. Chegou a residir em Icó, onde estimulou
a elite local a peticionar ao governador que a vila se tornasse “cabeça”
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da nova corregedoria e centro da administração da justiça daquele
território1006. O requerimento não logrou. A Coroa estava decidida em
inspecionar de perto se havia resquícios de sedição em Crato, fixando
ali a sede da comarca.
O alvará de implantação da ouvidoria do Crato seguiu, em
alguns aspectos, o mesmo discurso do documento régio que havia
criado a comarca do Sertão de Pernambuco. Em ambos, a grande
extensão dos territórios das comarcas figurava-se como fator decisivo
da repartição, haja visto a dificuldade de correição, que trazia
“prejuízos incalculáveis contra os povos, e contra os interesses da
minha real Fazenda”.1007 O projeto de divisão da comarca do Ceará
Grande em duas previa a boa distribuição da justiça aos vassalos da
Coroa. Como resultado concreto, a jurisdição da comarca do Crato
passou a compreender os termos das vilas de São João do Príncipe,
Quixeramombim, Icó, Jardim e São Vicente das Lavras, esta última
criada no mesmo alvará. As demais vilas da província permaneceram
na correição do Ceará (figura 23).
No outro extremo da capitania de Pernambuco, a criação da
comarca do Sertão desencadeou reações negativas por parte de
alguns moradores da vila da Barra, que viram na distância que os
separava da vila de Flores o maior obstáculo de acesso à justiça
letrada. O povo tentava converter sua vila em “cabeça” de ouvidoria.
Recorde-se que Barra foi o núcleo urbano preferido pelo governador
Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Se a vila fosse beneficiada
com o favor régio, afirmar-se-ia a autoridade dos peticionários sobre o
território. Some-se aos requerimentos, a conjuntura sociopolítica
vivenciada por Pernambuco nas duas primeiras décadas do
Oitocentos. A título de hipótese, esses episódios justificaram a
fundação da comarca do Rio de São Francisco em junho de 1820.
Logo no primeiro parágrafo do alvará de criação, o rei D. João VI
nomeou a vila da Barra como “cabeça”, agora definida pelos concelhos
das vilas de Pilão Arcado e Campo Largo e julgados de Rio Preto e
Carinhanha1008. Aos olhos da Coroa, o dilatado território da comarca

1006 THÉBERGE, Pedro. Esboço
histórico...Opus cit.,p. 34.
1007 VILLA de Lavras. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Tomo XXV. Rio de Janeiro:
Kraus Reprint, 1862. p. 144.
1008 ALVARÁ com força de lei, pelo
qual Vossa Magestade Ha por bem
crear a nova comarca do Rio de São
Francisco desmembrada da do
Sertão de Pernambuco, e erigir em
vila a povoação de Campo Largo: na
forma acima exposta. Disponível em
http://www.senado.gov.br/legislação.
Acesso em 15 jan. 2013.

288 Os territórios e os agentes da justiça

do Sertão de Pernambuco tornava a correição do ouvidor impraticável.
Pautado no geográfico e na vontade de transformar os sertões em
lugares “seguros”, “tranquilos” e “justos”, decidiu-se reparti-la em
duas, rearranjando a rede de povoações de ambas.
Em 1820, existia 15 comarcas nas capitanias do Norte e no
Estado

do

Maranhão

(tabela

8). Algumas

criadas

segundo

idiossincrasias do território, como Jacobina fundada para fiscalizar os
quintos e os descaminhos do ouro extraídos na circunscrição. A do
Piauí, tema de outro capítulo, originou-se das políticas de reforma das
sesmarias. A melhoria da administração da justiça permeou o discurso
dos

documentos

oficiais.

Tal

aperfeiçoamento

reclamava

a

implantação de novas ouvidorias, às vezes negadas nos casos de
inexistência de vilas capazes de se tornarem “cabeças” de jurisdição.
A Coroa se esforçou em dilatar o acesso à justiça letrada nos sertões
instituindo os “lugares” de ouvidor ou juiz de fora a determinados
núcleos urbanos. Por outro lado, foram poucas as vilas privilegiadas
com o status de sede de comarca ou residência de juiz de fora. Esse
assunto, adicionado às grandes extensões das jurisdições e a não
centralidade das vilas “cabeças”, complicou a desejada administração
da justiça. Restava aos habitantes recorrer à justiça ordinária das
câmaras, essas, mutatis mutandis, mais disseminadas nos sertões do
Norte que as ouvidorias.
Comarcas das capitanias do Norte e do Estado do Maranhão,
1820
Comarca

Ano

Cabeça

Capitania

Bahia

1548

Cidade da Bahia

Bahia

Maranhão

1619

São Luís

Maranhão

Olinda

1653

Olinda

Pernambuco

Paraíba

1688

Cidade da Paraíba

Pernambuco

Sergipe del Rei

1696

São Cristóvão

Bahia

Alagoas

1709

Santa Maria Madalena

Pernambuco

Piauí

1722

Mocha

Maranhão

Ceará

1723

Aquirás

Pernambuco
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Bahia da parte do Sul

1734

Jacobina

Bahia

Ilhéus

1763

Cairú

Bahia

Porto Seguro

1763

Porto Seguro

Bahia

Sertão de Pernambuco

1810

Flores

Pernambuco

Crato

1816

Crato

Ceará Grande

Rio Grande do Norte

1818

Natal

Rio Grande

Rio São Francisco

1820

Barra

Pernambuco

Tabela 8 – Comarcas das Capitanias do Norte e do Estado do Maranhão em 1821.
Elaboração do autor segundo Ideia geral de Pernambuco em 1817. In Revista do
Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Tomo IV, nº 29 (2º
semestre). Recife: Typographia Industrial, 1883. p. 05-16; CUNHA, Mafalda Soares;
NUNES, António Castro. Territorialização e poder na América portuguesa. A criação
de comarcas, séculos XVI-XVIII. Tempo. Vol. 22, nº 39 (jan.-abr.), 2016, p. 10.
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COMARCAS DA CAPITANIA DO CEARÁ GRANDE - 1817
Legenda:
Povoações
Caminhos
Comarca do Ceará
Comarca do Crato

"Cabeça" da comarca
Vilas

Figura 23 – Comarcas da capitania do Ceará – 1817. Elaboração do autor segundo o mapa “Carta da capitania do Ceará levantada por ordem do governador Manoel Ignácio de Sampaio por seu
ajudante de ordens Antonio Jozé da S.ª Paulet”. Original da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Seção Manuscritos. Localizador: ARC.029,05,023 – Cartografia.

“...e torno a fazer presente a V. Mag.de, que na
multiplicação de Villas, e justiças consiste não só a
obediência do Certão, mas o evitarse mortes, e mais
insultos que por esta falta acontessem nelle”.
Vasco Fernandes Cezar de Menezes, 1725
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CAPÍTULO 5 – Novos horizontes urbanos

E

m carta de 24 de janeiro de 1725, o vice-rei do Estado
do Brasil, Vasco Fernandes César de Menezes,
escreveu ao rei, D. João V, sobre a urgência da

multiplicação de vilas nos sertões do Norte. Prevalecia a ideia de que
povoações oficiais converteriam os sertões “indômitos” em territórios
“obedientes”,

livres

das

injustiças

e

dos

motivadores de toda a sorte de fraude

problemas

sociais

1009

. A mesma opinião

compartilhava o procurador da Coroa, Pedro Gonçalves Cordeiro, que,
em consulta de 5 de julho de 1746, reconhecia os benefícios das vilas
nos “certoens”, “para melhor comodo dos moradores, e se evitarem os
muitos insultos, que nelles se cometem quotidianam.te sem haver
remedio p.ª tanto mal”1010. Ambas as autoridades, portanto, viam na
fundação de vilas a propagação de um sistema administrativo ideal e
coeso, habilitado a beneficiar os povos e o território. Pois, como antes
se viu, os julgados e as freguesias eram soluções “transitórias” ou
“paliativas”, aplicadas aos lugares onde a Coroa não pretendia, por
alguma razão geopolítica, criar uma municipalidade.

1009 CARTA do vice-rei e capitão
general do Estado do Brasil, conde de
Sabugosa, Vasco Fernandes César
de Menezes ao rei (D. João V),
recomendando que se crie cargo de
ouvidor geral para Rio de Contas,
Jacobina e Rio São Francisco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_
Bahia, Cx. 21, D. 1842.
1010 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei (D. João V), sobre
a solicitação que o ouvidor geral da
capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo Morais Pereira, fez para se
criar, nos distritos de Parnaíba,
Aldeias Altas e Mearim, os cargos de
juiz ordinário com seu escrivão e
meirinho.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_
Bahia, Cx. 29, D. 2978.
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Em 1725, havia quatro vilas nos sertões do Norte: Penedo,
instalada na parte Sul da comarca de Alagoas e fundada no período
de ocupação holandesa; Mocha, na capitania do Piauí; Jacobina e
Rio de Contas criadas nos sertões da Bahia, em área de mineração.
Por sua vez, no ano de 1748 totalizavam 12 vilas: somavam-se às
quatro anteriores as municipalidades de Itapicuru de Cima,
Inhambupe, Lagarto, Itabaiana, Vila Nova do Rio São Francisco,
Icó, Aracati e Urubu. Esses índices reforçam o cuidado do Estado
português em instituir vilas nos sertões, em especial nas áreas onde o
povoamento não havia se sedimentado. Ou, ainda, as ocorrências
traduzem uma meticulosa análise pragmática do território e da
sociedade beneficiados com o núcleo urbano. Nesse quadro, algumas
perguntas devem ser feitas: quais os motivos da “parcimônia” régia ao
fundar vilas? Em que período da história urbana houve uma inversão
de valores, isto é, quando o número de vilas se sobrepôs às instâncias
judiciais (julgados) e eclesiásticas (paróquias)? Em qual conjunturas
político-econômicas a Coroa se sentiu estimulada a criar vilas? Eram
os locais da implantação escolhidos ao devir ou pensados para
favorecer os interesses do Reino? Tiveram as comunidades indígenas
participação na formação do sistema urbano nas capitanias do Norte?
Como a rede de vilas desmistifica a arraigada imagem de sertões
como espaços “vazios”, “marginais” e “isolados”? Quais agentes
sociais participaram nos processos que culminaram na instituição de
concelhos? Logo depois da concessão do título de vila, como se
rearranjou a rede de povoações? Houve disputas entre as povoações
pleiteantes à “dignidade” urbana?

São esses os principais

questionamentos a serem respondidos nesse capítulo da tese, além
de outros que abordam os projetos da Coroa no reordenamento
espacial das capitanias do Norte e do Estado do Maranhão. As
respostas atinentes a cada pergunta serão diluídas ao longo das
páginas seguintes sem, contudo, seguir o rigor sequencial aqui
sugerido. Além disso, em virtude da escassez documental relativa a
determinados assuntos, certas respostas serão mais sucintas,
deixadas à posteridade o seu aprofundamento epistemológico.
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5.1. A rede de vilas, a cidade e seus territórios

Antes de refletir sobre o universo da rede urbana nos sertões do
Norte, convém elencar brevemente algumas das especificidades
institucionais das vilas e cidades. De partida, narrar sobre vilas implica
debater a imposição de uma instituição jurídica a uma determinada
povoação que se convertia oficialmente em parte integrante do amplo
Império português1011. Na realidade, seria apropriado, como afirmou
Cláudia Damasceno Fonseca, falar em “concelhos”, como o centro da
organização político-territorial portuguesa transplantado para a colônia
americana. Assim, os núcleos urbanos e seus territórios correlatos –
os termos - acabaram por confundir-se, tornando-se sinônimos de
concelho1012.
De acordo com Ana Cristina Nogueira da Silva e António Manuel
Hespanha, o concelho era a unidade espacial mínima do plano civil
que abrigava a Câmara, sede de circunscrição política e judicial de
primeira instância, a qual a sociedade recorria para organizar aspectos
da vida cotidiana, urbana e coletiva – aí se julgavam os litígios, tinhase conhecimento das fintas e sisas, se aferiam os pesos e medidas,
se tomava nota das vereações semanais (realizadas nas quartasfeiras ou sábados) e se pleiteavam modificações arquitetônicas nos
edifícios que compunham a paisagem do aglomerado1013. Por sua vez,
as Câmaras eram formadas por um juiz ordinário presidente (em casos
exclusivos, havia um juiz de fora, conforme explorado na seção
anterior), por dois vereadores e um procurador, oficiais não
remunerados eleitos localmente e confirmados pela Coroa1014.
Existiam, também, o almotacé, o escrivão, o meirinho e o juiz dos
órfãos, cujas funções foram devidamente detalhadas no trabalho de
Graça Salgado1015. As Ordenações Filipinas limitavam-se a prescrever
uma eleição trienal indireta, em que a escolha dos oficiais cabia aos

1011 DERNTL, Maria Fernanda.
Método e arte: criação urbana e
organização territorial na capitania de
São
Paulo,
1765-1811.
Tese
(doutorado
em
História
e
Fundamentos da Arquitetura e do
Urbanismo).
Faculdade
de
Arquitetura
e
UrbanismoUniversidade de São Paulo, São
Paulo, 2010, p. 71.
1012 FONSECA, Cláudia Damsceno.
Arraiais e vilas d´el rei: espaço e
poder nas Minas setecentistas. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2011. p.
27.
1013 SILVA, Ana Cristina Nogueira
da; HESPANHA, António Manuel. O
quadro espacial. In MATTOSO, José
(dir.). História de Portugal. Vol. 4 –
Antigo Regime (1620-1807). Lisboa:
Editorial Estampa, 1998. p. 35.
1014 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Os
concelhos e as comunidades. In
MATTOSO, José (dir.). História de
Portugal. Vol. 4 – Antigo Regime
(1620-1807).
Lisboa:
Editorial
Estampa, 1998. p. 270.
1015 SALGADO, Graça (org.).
Fiscais e meirinhos: a administração
no Brasil colonial. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1985.
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1016 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Os
concelhos e as comunidades...Opus
cit., p. 288.
1017 MOTA, Aroldo. Município de
Tauá: origem. Revista do Instituto do
Ceará. Tomo CXV, vol. 115,
Fortaleza, 2001, p. 115 apud JUCÁ
NETO, Clovis Ramiro. Primórdios da
urbanização do Ceará. Fortaleza:
Edições UFC: Editora Banco do
Nordeste do Brasil, 2012. p. 304.
1018 O termo da vila da Mocha
coincidiu com os limites territoriais da
capitania do Piauí de sua fundação,
em 1712, até 1761, quando D. José I
instalou seis novas vilas na capitania.
O da Barra era equivalente ao da
comarca do Rio São Francisco, em
1820. Isso não era particularidade do
Brasil. Conforme a recente pesquisa
de Antonieta Reis Leite sobre a
construção territorial das ilhas dos
Açores, a fundação da vila de Angra e
a criação da capitania foram
processos
simultâneos
e
indissociáveis, isto é, o termo de
Angra correspondia à dimensão da
circunscrição administrativa. Ver
LEITE, Antonieta Reis. Açores,
cidade e território. Quatro vilas
estruturantes. Angra do Heroísmo:
Instituto Açoriano de Cultura, 2014. p.
69.
1019 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia no século
XVIII: Belém, Macapá e Mazagão.
Porto: Faup Publicações, 1998. p. 89.
1020 MARX, Murillo. Cidades no
Brasil terra de quem? São paulo:
nobel: Edusp, 1991. p. 68.

“homens-bons” (elite local) em reuniões camarárias, devendo os
cargos recair nos “melhores dos lugares”1016.
A fundação de uma vila obrigatoriamente coadunava um
território próprio que lhe seria atribuído nos autos de criação – o termo
– cujos contornos geográficos geralmente coincidiam com a
circunscrição eclesiástica da freguesia ou com a jurisdição do julgado.
Houve casos pontuais em que o termo da vila resultou da reunião de
duas ou mais paróquias, como a vila de São João do Príncipe,
implantada na capitania do Ceará Grande, cujo termo envolvia “as
duas freguesias de S. Matheus e Nossa Senhora da Paz do Arneirós
e o pequeno espasso ou distância que se contem desde a Barra do
Riaxo dos Macacos no Rio Munbasa com todas as vertentes de ambos
para sima até a divisão das agoas”1017. Consequentemente, os termos
das vilas dos sertões eram extensíssimos. Alguns deles se
confundiram com a área de uma capitania ou comarca1018. Nesse
aspecto, parece apropriado falar em “cidade-território”, tomando-se
emprestado a feliz acepção empregada por Renata Malcher de Araujo
em sua pesquisa sobre a formação urbana da Amazônia do
Setecentos1019.
Os concelhos eram estruturados por povoações de distintos
níveis hierárquicos e por diferentes formas de distribuição e uso da
terra, isto é, dentro deles havia julgados, paróquias, capelas filiais,
aldeias missioneiras, lugares de índios, passagens, registros, sedes
de fazendas, engenhos de cana, sítios, roças, sesmarias e o rossio. A
dimensão do rossio da vila era estipulada nas cartas régias no
momento de sua criação. Para Murillo Marx, essa área seria de uso
comum, servindo aos moradores da vila a diferentes propósitos - para
pastagem de animais, coleta de madeiras, para algum plantio, e,
principalmente, como reserva fundiária necessária à expansão física
da vila, prevendo futuras concessões de chãos de terra ou na abertura
de ruas, caminhos e praças1020. Além do rossio, pertencia à esfera da
administração concelhia zelar pelo patrimônio da Câmara, que, à
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diferença das sesmarias comuns, servia para rendimento da
municipalidade e gozo comum, afeita a outras exigências”1021.
Conforme observado na documentação compulsada, a dimensão
desse patrimônio não ultrapassava 4 léguas em quadra para cada vila
fundada nos sertões.
O patrimônio da Câmara das vilas não projetadas ex-nihilo,
surgidas a partir de alguma povoação preexistente, acabava
coincidindo com outras doações: sesmarias de fazendas e patrimônios
religiosos de capelas ou igrejas matrizes1022. Disso decorreram várias
disputas entre os terratenentes e o concelho, tal como na vila da
Mocha, onde os oficiais da Câmara reclamaram a D. João V da
“pobreza” dos rendimentos do concelho, em detrimento do patrimônio
estar sob o poder do vigário colado Thomé Carvalho e Silva na forma
de fazenda Passagem1023. Segundo o ouvidor do Ceará, José da
Costa Dias e Barros, em 1779, o patrimônio das vilas de Icó e Sobral
estava doado a terceiros. O de Icó, por exemplo, até aquele ano “não
tinha tido a minima execução, e por isso não tinha o Concelho outro
rend.º mais que o tenue contrato das carnes, q´ não supre as despesas
certas q´ tem a mesma Camara”1024. O curioso de tudo isso é que a
ordem da Coroa era bastante clara no que dizia respeito ao patrimônio
e ao rossio isto é, embora estivessem repartidos em forma de
sesmaria, o rei – proprietário exclusivo de todas as terras da América
portuguesa, como Grão-mestre da Ordem de Cristo – ordenava a
“determinação das ditas sesmarias (que) ha de ser logradouro publico,
e o que a Camera deve se beneficiar para a renda do Concelho”1025.
Aliás, as cartas de confirmação de sesmarias ressalvam que as terras
doadas pela Coroa não prejudicassem os povoadores, nem a “S.
Mag.e, se no dito sitio quiser mandar fundar alguma Villa...e dará
caminhos publicos, e particulares aonde forem necessarios p.ª pontes,
fontes, portos e pedreiras”1026.

1021 MARX, Murillo. Cidades no
Brasil...Opus cit., p. 70.
1022 FONSECA, Cláudia Damsceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
462.
1023 CARTA do ouvidor geral do
Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao
rei (D. João V), sobre a passagem da
vila da Mocha para a jurisdição do
Maranhão ou da Bahia; os danos
causados pelo gentio; a necessidade
de construção de uma cadeia e
solicita que a Câmara desta vila
possa fazer concessão de terras.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 35.
1024 CARTA do ouvidor do Ceará,
José da Costa Dias e Barros, à rainha
D. Maria I, apontando as causas da
desordem na capitania e pedindo
aprovação para as fintas que
estabeleceu.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 564.
1025 OFICIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a edificação das novas
casas e edifícios públicos a construir
nas novas povoações e acerca de
suas dúvidas nas condições e
distribuições de datas e sesmarias
pelos habitantes destes locais.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 10, D. 587.
1026 REQUERIMENTO de Francisco
Borges Leal ao rei (D. João V),
solicitando confirmação da carta de
data e sesmaria no sitio Engano, no
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 4, D. 233.
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Romero. Concelhos e organização
municipal...Opus cit., p. 22.
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Romero. Concelhos e organização
municipal...Opus cit., p. 143.
1030 HESPANHA, António Manuel.
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portuguesa?
Ou
o
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Colóquio: O espaço atlântico de
Antigo Regime: poderes e sociedade.
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CHAM-FCSH-UNL/IICT,
2005. p. 11.
1031 HESPANHA, António Manuel.
Porque é que foi “portuguesa” ...Opus
cit., p. 8 e 11.
1032 ANDRADE, Amélia Aguiar. A
construção medieval do território.
Lisboa: Livros Horizontes, 2001. p.
21.

Outro aspecto fundamental das vilas residia na “partilha social
entre o rei e os concelhos”1027. Como afirmou Joaquim Romero
Magalhães, a história tem mostrado a indispensável interdependência
do poder central e dos poderes locais, ou seja, a Coroa delegava
poderes às Câmaras no intuito de ratificar o pleno exercício de sua
autoridade1028. Magalhães acrescenta: “Município que (sic) não era só
o território como ainda os vizinhos que o ocupavam – e também a
organização jurídica necessária a garantir uma vivência colectiva bem
ordenada. Procurando harmonizar os interesses da Coroa com as
necessidades dos colonos”1029. As relações entre o Trono e as
Câmaras dizem, sobretudo, sobre a maneira como um “espaço de
pactos”1030 foi concebido no território colonial. Para Hespanha, os
concelhos eram agentes que intermediavam esses pactos ou
negociações, haja visto que as Câmaras falavam por uma capitania
ou termo como sua “cabeça” ou “coração” que representava o todo.
Por isso, foram tão recorrentes as petições e os reclames dos
habitantes das sedes dos concelhos visando o recebimento de
“graça”1031 régia. Dessa maneira, como expressou Amélia Aguiar
Andrade, o papel político dos concelhos relacionava-se ao apoio à
Coroa, constituindo-se como elementos ordenadores do território, uma
vez que lhes foram designadas funções de polos ordenadores
administrativos, fiscais e militares de áreas vastas, funcionando como
mediações entre o rei e os povos que as integravam1032.
A maioria das vilas dos sertões do Norte surgiu da concessão do
título a uma povoação preexistente, seja paróquia, julgado ou uma
simples congregação de casas nas proximidades de uma ermida. Sua
localização, portanto, traduz a maneira pragmática ou experimental
dos povoadores na escolha do sítio “conveniente” ou “decente” onde
seriam construídas as casas, traçadas as ruas e definida a área da
praça da igreja matriz. Nesse sentido, a escolha do sítio exigia a
compreensão de um amplo conjunto de condicionantes geográficas e
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naturais essenciais à vida da comunidade, como a existência de água
potável, de rios navegáveis e piscosos e de “bons ares”. Além disso,
como lembra Nestor Goulart Reis Filho, a situação de uma
aglomeração determinava as possibilidades de criar vínculos com a
rede de povoações a qual estava inserida, sendo preferível também
instalá-la numa posição de conexão com caminhos terrestres, o que
facilitava o escoamento de víveres e gerava uma melhor comunicação
com as capitais dos governos1033.
Ainda se fundavam núcleos urbanos em lugares formados por
estruturas herdadas de tempos pretéritos, como as “vilas de índios”
criadas na época pombalina e implantadas em territórios onde antes
existia uma aldeia indígena. Enquadram-se nessa modalidade as vilas
de Assunção e Santa Maria, erigidas em ilhas do rio São Francisco,
local primevo do povoamento de índios Cariris, bem como a vila de
Simbres, situada no sopé da serra do Ararobá, residência da etnia
Xucuru. Nesse aspecto, os estudos de Rafael Moreira1034, Rubens
Gianesella1035 e Nestor Goulart Reis1036 foram luminosos, pois
chamaram a atenção para a troca cultural entre os colonizadores e a
população nativa, como um dos conteúdos basilares à urbanização do
Brasil colonial. Conforme inferiu Moreira, os Tupinambás foram
agentes ativos do processo inicial de organização social e territorial da
cidade de São Luís do Maranhão. Os portugueses, no momento da
conversão do território indígena em espaço urbanizado, reconheciam
os benefícios que se podiam tirar do locus da vivência ameríndia1037.
A implantação de Olinda também é exemplar. Quando Duarte
Coelho decidiu erigir uma povoação com o objetivo de florescer a terra
de sua capitania hereditária, optou por um sítio “conveniente”, uma
colina capaz de fornecer vistas panorâmicas viáveis às medidas
protetivas necessárias ao ataque inimigo e vislumbrar os progressos
da ocupação da “cidade baixa”. O capitão, porém, não escolheu a
localidade ao acaso, a fez com juízo pragmático da envolvente
comunidade de Tupinambás, que pelo seu repertório cultural, sabia

1033 REIS FILHO, Nestor Goulart.
Contribuição ao estudo da evolução
urbana do Brasil (1500-1720). São
Paulo: Livraria Pioneira Editora;
Edusp, 1968. p. 122.
1034 MOREIRA, Rafael. A criação da
rede urbana do Norte do Brasil:
séculos XVI-XVII. In TEIXEIRA,
Manuel C. (coord.). A construção da
cidade Brasileira. Lisboa: Livros
Horizontes, 2004. p. 189-202.
1035
GIANESELLA,
Rubens.
Paisagens no tempo: vilas litorâneas
paulistas. Dissertação (mestrado em
História
e
Fundamentos
da
Arquitetura
e
do
Urbanismo).
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo-Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2008.
1036 REIS, Nestor Goulart. As minas
de ouro e a formação das capitanias
do Sul. São Paulo: Via das Artes,
2013.
1037 MOREIRA, Rafael. A criação da
rede urbana...Opus cit., p. 193.
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“escolher para a sua situação as terras mais deliciosas, e
aprasiveis”1038. De modo que, a “conveniência” do sítio onde seria
implantada por Duarte Coelho a futura cidade de Olinda se
fundamentou pela experiência de ocupação indígena na sua
convivência com o mundo envolvente. Os índios conheciam bem quais
eram as terras regadas com rios piscosos e que favorecessem a
plantação de mandioca e outras hortaliças. A propósito, o mapa de
Marcgraf sinaliza várias aldeias indígenas nos arrabaldes das vilas das
capitanias de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Não surpreende,
portanto, que os portugueses tenham se valido da maneira como o
índio percebia e utilizava o território para efetivar o povoamento do
litoral.
De qualquer modo, as vilas criadas nos sertões do Norte a partir
da primeira década do Setecentos foram frutos de processos
geopolíticos precisos emanados da Coroa buscando efetivar o
controle do território e os povos ali residentes, definindo as fronteiras
de áreas incertas, reformando o espaço e convertendo-os em lugares
de civilidade e aptos a promover a administração da justiça para
aquietação dos povos.
Nos parágrafos seguintes serão abordados os processos que
culminaram na instituição das vilas nos “certoens”. No entanto, as
“vilas de índios” – modalidade estabelecida pela política pombalina serão tratadas em tópico particular devido às suas especificidades no
que tange à civilização indígena.

5.1.1. A rede de vilas dos sertões do Norte, 1712-1820

No final do século XVII, os sertões já estavam ocupados por
povoadores em fazendas de criar gado vacum e cavalar, muitas delas
arrendadas por grandes sesmeiros, possuidores de vastos terrenos
que se estendiam do litoral baiano às margens do rio Parnaíba. Os
rendeiros se sentiam prejudicados com a forma de concessão de terra
praticada e pelos excessivos foros cobrados anualmente (10$000),
assim como pela instabilidade social decorrente dos desmandos dos
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“poderosos” dos sertões e seus feitores ou com os índios ditos
“bárbaros” não aldeados. As comunicações estabelecidas entre o
bispo de Pernambuco (D. Frei Francisco de Lima), o governador da
capitania (Caetano de Melo e Castro) e o vice-rei do Brasil (D. João
de Alencastro) com o Conselho Ultramarino descreveram o nível de
insegurança dos sertões do Norte e a marcante “assimetria” das datas
de sesmarias ali doadas até então. Como solução, D. Pedro II emitiu
a carta régia de 20 de janeiro de 1699 que instituía os cargos de juiz
ordinário e escrivão nas freguesias que existissem nos sertões do
Estado do Brasil. Os objetivos do documento régio eram claros melhorar a administração da justiça e reformar os sertões através da
concessão de sesmarias devolutas segundo a dimensão preconizada
pelas Ordenações do Reino. Entretanto, enquanto não houvesse
adensamento populacional que justificasse a criação de vilas, os
julgados e as freguesias seriam o “remédio” paliativo às demandas
sociais da população que reclamava por justiça.
As

políticas

de

reorganização

das

sesmarias

tiveram

continuidade no século XVIII por meio da carta régia de 03 de março
de 1702 enviada ao Estado do Maranhão. A Coroa buscou regularizar
o território da colônia em sua totalidade, reduzindo o poder de uns
sobre o espaço e grupos sociais. Além das questões fundiárias, a falta
de justiças, a demora da execução das devassas e o retardamento do
registro dos bens dos órfãos e ausentes tornaram-se corriqueiros,
provocando uma série de petições que culminaram na fundação das
primeiras vilas dos sertões do Norte. De fato, Edmundo Zenha
sintetizou perfeitamente o papel da justiça na instituição de nossa rede
de vilas. Para o autor, o papel judicial das Câmaras foram
preponderantes sobre o administrativo, pois “sempre que se
reclamava a ereção de uma vila argumenta-se com razão de que se
queria dotar a terra de justiças...os povos, quando os pediam
(municípios), querem policiar a terra, implantar nela um organismo
distribuidor de justiça”1039, porque a letrada era “distante, demorada e
cara”. Logo, a garantia de justiça era condição sine qua non para a
implantação das vilas nos sertões do Norte. Inclusive nas vilas erigidas
em regiões de mineração – Jacobina e Rio de Contas – a

1039 ZENHA, Edmundo. O município
no Brasil (1532-1700). São Paulo:
Instituto Progresso Editorial, 1948. p.
31.
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1040 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí.
São
Cristóvão:
Editora
Artenova, 1974. p. 76 e 82.

administração da justiça apareceu como fundamento basilar da
elevação a tal status. Porém, não se pode esquecer do enorme peso
que a fiscalização do ouro trouxe aos concelhos e freguesias dessas
áreas, como demonstrou Fonseca a respeito das vilas da capitania de
Minas Gerais. A “boa administração da justiça”, portanto, norteou as
fundações por todo o século XVIII e princípio do seguinte. Já as “vilas
de índios” criadas pelo marquês de Pombal eram exceções, por serem
espaços concebidos como ideais de civilização da população nativa.
Esta seção exporá unicamente as vilas criadas ao longo do
século XVIII e princípio do XIX. Devido a escassez de fontes sobre as
vilas de Penedo (1636), Itabaiana (1665) e Lagarto (1698), e
carência de estudos dedicados à conjuntura que as geraram, optouse por excluí-las do universo analisado. Com efeito, a primeira vila
mais interiorizada nos sertões foi Mocha, criada em 1712 e instalada
em 17181040, ano em que D. João V regulamentou a capitania do Piauí,
subordinada ao governo do Estado do Maranhão. Exploraremos com
mais vagar os processos de instalação desse núcleo urbano no
próximo 7 da tese, dedicado a ensaiar uma espécie de “biografia” da
vila, desde os primórdios do seu povoamento, iniciado, em 1697, até
as primeiras décadas do século XIX.
As vilas oficializadas na segunda década do século XVIII se
localizavam na capitania da Bahia, sendo fruto do empenho do vicerei, Vasco Fernandes César de Menezes, que buscou rearranjar a
rede de povoações dos sertões através do incremento de concelhos:
Jacobina (1721), Rio de Contas (1724), Itapicurú de Cima (1726) e
Inhambupe (1726). Somente Jacobina não era sede paroquial,
ficando subordinada no plano religioso à freguesia de Santo Antônio
da Jacobina Velha até 1752.
A criação de Jacobina resultou de três desígnios: o primeiro,
relativo à esfera eclesiástica - os sacramentos eram distribuídos em
longos intervalos de tempo; o segundo, dizia respeito à justiça mal
administrada e, por isso, os mineiros e os moradores das fazendas de
gado eram “absolutos e destemidos contendo grandes obstruçoens, e
delictos”; e, finalmente, a vila evitaria os inconvenientes da grande
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distância que separava os assentamentos humanos de sua sede
concelhia – a vila de Cachoeira1041. O coronel Pedro Barboza Leal
ficou incumbido de erigir a vila no “lugar mais conveniente, e
proporcionado”. Os povoadores e o oficial militar decidiram pelo
“terreno que esta entre a Missão de Nossa Senhora das Neves (Sahy)
e o Boqueirão das Serras, por onde vai o caminho para o sítio das
Caraíbas, e para o lugar donde existe a Igreja de Santo Antonio e
Matriz da dita Jacobina”1042. Essa localidade estava afastada dos
principais veios de mineração, muitas vezes focos de sublevações,
motins e mortes. De acordo com o ouvidor geral da Bahia, Pedro
Gonçalves Cordeiro Pereira, em um mês dezoito mortes foram
relatadas e julgadas1043.
A característica topográfica do sítio – terreno plano – favoreceu
a demarcação regular de chãos de terra e a praça onde foram
levantados o pelourinho, a casa de Câmara e a cadeia. Num pequeno
monte, defronte da futura praça, Barboza Leal ordenou a construção
de uma forca1044. Além disso, o lugar era “lavado de ares”, irrigado de
água e cômodo para os moradores e mais pessoas que viviam no
periurbano, que comumente comercializavam na povoação ou na feira
ali realizada semanalmente1045. Ainda próximo ao núcleo, passava a
estrada real, “por onde descem todas as Boiadas, e Comercio da
Capitania do Piauhy, e Rio de São Francisco”1046. Com respeito ao
termo da vila de Jacobina, determinou-se como território a somatória
de quatro freguesias: Santo Antônio da Jacobina (Velha), Santo
Antônio do Pambú, Santo Antonio do Urubu de Cima e Nossa Senhora
do Bom Sucesso que seria, em 1731, erigida em vila do Fanado e
anexada à capitania de Minas Gerais. Configurava-se, assim, um
enorme espaço geográfico fronteiriço às capitanias de Sergipe del Rei,
Pernambuco e Minas Gerais, assim como se limitava às comarcas de
Ilhéus e Bahia1047.

1041 TERMO (cópia) de creação e
ereção da villa de Santo Antonio da
Jacobina; termo de demarcação da
mesma villa. Santo Antonio da
Jacobina, 27 de junho de 1805.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I - 31,30,44.
1042 idem.
1043 PARECER do procurador da
Coroa sobre a ereção de uma vila
entre o rio Real e Itapicuru. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 22, D. 2024.
1044 TERMO (cópia) de creação e
ereção da villa de Santo Antonio da
Jacobina; termo de demarcação da
mesma villa. Santo Antonio da
Jacobina, 27 de junho de 1805.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I - 31,30,44.
1045 idem.
1046 idem.
1047 CARTA do vice-rei e capitão
general do Estado do Brasil, conde de
Sabugosa, Vasco Fernandes César
de Menezes ao rei, D. João V, sobre
a provisão real que manda criar uma
vila nas minas de Jacobina em razão
da solicitação dos moradores e
representação do coronel Garcia
d´Ávila Pereira. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 21, D. 1935.
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1048 CARTA do vice-rei e governador
geral do Brasil, Vasco Fernandes
César de Menezes, em resposta à
provisão régia, do rei (D. João V),
referente à divisão das comarcas e
jurisdição. Dividindo a comarca de
Sergipe del Rei até Itapoã pela parte
Sul, a parte Norte até o rio São
Francisco e a desobediências dos
povos de Itapicuru, Inhambupe e
Abadia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 2, D. 159.
1049
CARTA
do
Conselho
Ultramarino ao príncipe regente, D.
João, sobre a representação dos
moradores da freguesia do Espírito
Santo do Inhambupe de Cima, termo
da vila de São João da Água Fria,
solicitando que seja a dita freguesia
transformada em vila. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 217, D.
15204.
1050 DUARTE JUNIOR, Romeu.
Rede urbana do Ceará no século
XVIII: Icó, Aracati e Sobral. In
ROSSA, Walter; ARAUJO, Renata;
CARITA, Hélder. Actas do Colóquio
Internacional Universo Urbanístico
português
1415-1822.
Lisboa:
Comissão
Nacional
para
as
Comemorações dos Descobrimentos
portugueses, 2001. p. 567-578.

As rebeliões ocorridas nas minas de Jacobina poderiam
repercutir nos mineradores de Rio de Contas.

O vice-rei logo se

prontificou a solicitar a D. João V a fundação da vila de Rio de Contas
num lugar distante das minas de ouro, a fim de evitar “os disturbios, e
desordens que cometem aquelles moradores refugiados, e esta
mesma resolução servio de remedio a Jacobina donde há não ha
insulto, e se predem os que cometem delictos”1048. A vila de Rio de
Contas, à semelhança de Jacobina, seria a mediação ideal a fim de
controlar os espaços carregados de diferentes formas de instabilidade
social. Consequentemente, o termo de Jacobina foi repartido com a
instalação da nova vila; porém, ambas continuaram administrando
territórios muito extensos.
As tensões, os crimes e as mortes eram habituais em outros
sertões. Nos “sertões de Baixo” da capitania da Bahia havia
desajustes debilmente corrigidos pela justiça letrada da comarca da
Cidade da Bahia ou, como se esperava, que no mínimo fossem
tratados na Câmara de Cachoeira, concelho ao qual estavam
submetidos aqueles sertões. Na mesma carta em que Vasco
Fernandes César de Menezes propõe à Coroa a implantação da vila
de Rio de Contas, relata-se os benefícios aos locais a criação do
concelho entre os rios Real e Itapicuru: as injustiças seriam evitadas
ou reduzidas, e a população não precisaria se deslocar centenas de
léguas até Cachoeira para ter seus processos julgados ou os seus
bens registrados. Em 27 de julho de 1726, a Coroa aprovou a
instituição das vilas de Itapicuru de Cima e Inhambupe1049. Anos mais
tarde, Inhambupe perdeu tal status sendo transferido para a freguesia
de Santo Antônio da Água Fria1050, algo que a historiografia ignora ao
considerar a mudança de categoria era linear e irreversível.
Duas vilas foram erigidas na década de 1730 – Vila Nova do
Rio São Francisco (1732) e Icó (1736): a primeira, situada na
capitania de Sergipe del Rei, nas margens do rio São Francisco; a
outra, nos sertões da comarca do Ceará Grande, na ribeira do
Salgado.
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Os trabalhos dos arquitetos cearenses, Romeu Duarte Junior1051
e Clovis Ramiro Jucá Neto1052, dão conta dos processos de criação da
vila do Icó. Ambos concordam, na mesma direção do estudo de Paulo
F. Santos

1053

e Nestor Goulart Reis Filho

1054

, que o traçado do núcleo

urbano passou por transformações formais decorrentes da carta régia
de fundação da vila, esta subsidiada por princípios estéticos
preconizados desde o Renascimento que serviram de base às ideias
do reformismo Ilustrado já em voga no reinado de D. João V. As
questões morfológicas das vilas setecentistas terão seu lugar nesse
capítulo. Por ora, importa sublinhar as razões da conversão da
paróquia de Nossa Senhora da Expectação do Icó em vila.
Durante a correição de 09 de outubro de 1733, o ouvidor geral
do Ceará, Pedro Cardoso Novaes Pereira, imaginou uma vila nos
sertões do Icó. Os motivos da fundação assemelhavam-se àqueles
relacionados às vilas instituídas na capitania da Bahia: aquietação dos
povos, minimização das longas distâncias que separavam os
moradores da vila “cabeça” de concelho e boa administração da
justiça. Segundo Duarte Junior, as famílias Fonseca e Montes
disputavam a posse das terras e o controle do espaço ao longo das
ribeiras do Icó, Quixelôs, Riacho do Sangue, Cariris Novos e áreas
circunvizinhas1055. Atribui-se a João da Fonseca Ferreira o surgimento
da povoação do Icó de Baixo (arraial dos Fonseca), enquanto que o
povoado do Icó de Cima (arraial dos Montes) seria obra de Francisco
Monte e Silva. Neste último foi erigida, em 1709, a capela de Nossa
Senhora da Expectação1056. O arraial dos Montes evoluiu em termos
físicos e se sedimentou na rede de povoações em virtude de sua
localização. Lá cruzavam importantes caminhos reais – Estrada Geral
do Jaguaribe e caminho dos Inhamuns (ou caminho das boiadas) –
que vinculavam o Norte do Ceará ao litoral de Pernambuco passando

1051 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização no Ceará.
Fortaleza: Edições UFC: Editora
Banco do Nordeste do Brasil, 2012.
1052 SANTOS, Paulo F. Formação
de cidades no Brasil colonial. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2001.
1053 REIS FILHO, Nestor Goulart.
Contribuição ao estudo da evolução
urbana do Brasil (1500-1720). São
Paulo: Livraria Pioneira Editora;
Edusp, 1968.
1054 DUARTE JUNIOR, Romeu.
Rede urbana do Ceará...Opus cit., p.
567.
1055 DUARTE JUNIOR, Romeu.
Rede urbana do Ceará...Opus cit., p.
567.
1056 DUARTE JUNIOR, Romeu.
Rede urbana do Ceará...Opus cit., p.
568.
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1057 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei (D. João V), sobre
a carta do padre Domingos Ferreira
Chaves, missionário-geral e visitadorgeral das missões dos sertões da
parte Norte do Ceará, e exposição do
padre
Antonio
Sousa
Leal,
missionário e clérigo do Hábito de
São Pedro, sobre as violências e
injustas guerras com que com que
são perseguidos e tiranizados os
índios do Piauí, Ceará e Rio Grande.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 67.
1058 CARTA do governador da
capitania de Pernambuco, Duarte
Sodré Pereira Tibão, ao rei (D. João
V), sobre a administração da justiça
no
Ceará.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 2, D. 127.
1059 idem.
1060 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
carta do governador da capitania de
Pernambuco, Duarte Sodré Pereira
Tibão, acerca da necessidade de se
criar a vila do Icó, no Ceará. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 48, D.
4308.

pelos sertões da Paraíba, o rio São Francisco e vila da Mocha no
Piauí1057.
Assim como os sertões do Icó abrigavam focos de desavenças
familiares, outros agentes conspiravam no incremento das tensões
sociais. Por volta de 1720, o Conselho Ultramarino emitiu um parecer
sobre as informações passadas pelo padre e missionário, Antonio de
Sousa Leal, em que este dava conta dos “desamparos” das zonas
interiorizadas do Ceará, povoadas por portugueses, mulatos,
mamelucos, “q´ andão vagabundos sem ocupação nem domicilio
vivendo como siganos a q´ ali chamão peralvilhos, os quaes são de
grande encargo e prejuízo...porq´ vivem e se sustentão a custa alheia,
com embustes, violencias e roubos...”1058. Naquela altura, pensava-se
em instituir a comarca do Ceará Grande para promover a justiça às
povoações da capitania. Como visto no capítulo precedente, a
ouvidoria foi instituída em 1723, mas a “assimetria” do exercício da
justiça “desenhava” a paisagem judicial do território, haja visto as
grandes distâncias a percorrer pelo ouvidor e a demora de suas
correições.
No início de 1732, o governador de Pernambuco, Duarte Sodré
Pereira Tibão, informou à Coroa sobre os graves problemas do Ceará
decorrentes do mau estado da administração da justiça. O território
continuava “povoado de m.tos criminozos, e mulatos com pouco
respeito a justiça, e como se compoem de Certões, não he facil o
castigo dos criminozos”1059. Porém, a novidade da missiva residia
justamente no fato de que Tibão era favorável ao rearranjo dos
concelhos da capitania. Além das vilas existentes – Aquirás e
Fortaleza – recomendava-se uma nova, “ficandolhe servindo por
termo athe os Cariris Novos, e Inhamus, e Bonabayu, e suas
cabeceiras”1060. Pensava-se na povoação de São João, situada nas
margens do Jaguaribe, algumas léguas abaixo da freguesia de Nossa
Senhora do Rosário das Russas. Entretanto, o ouvidor geral do Ceará,
Pedro Cardoso de Novaes Pereira, reconhecia que a “paragem em
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que se acha a matriz do Icó he a parte mais proporcionada e
conveniente” para a municipalidade, adjudicando-lhe como território
concelhio as ribeiras indicadas pelo governador1061.
A vila do Icó foi oficialmente instituída por carta régia de 20 de
outubro de 1736. Logo no início do documento, aparecem os três
motivos que justificavam a criação do concelho: boa administração da

1061 A carta régia de criação da vila
do Icó está transcrita em SANTOS,
Paulo F. Formação de cidades...Opus
cit., p. 51-52.
1062 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 41.
1063 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 41.

“o processo compositivo da forma urbana é o primeiro e o mais

1064 MOREIRA, Rafael. A criação da
rede urbana do Norte...Opus cit., p.
192. Ver também o texto luminoso de
ARAUJO, Renata Malcher de. Às
portas do paraíso. Mais que aldeias,
menos que vila, o purgatório da
utopia. In Acciaiuoli, Margariada et ali
(org.). Arte & Utopia. Lisboa: CHAIAUE/DINÂMIA´CET-IUL/FCSH-UNL,
2013. p. 98.

significativo dado de identificação simbólica e ritualística” do

1065 SANTOS, Paulo F. Formação
de cidades...Opus cit., p. 51.

urbanismo colonial português1063. Nesse aspecto, a praça, como

1066 CARTA do ouvidor e intendente
da comarca da Jacobina, Henrique
Correa Lobato, para o Intendente
Geral da Bahia, Wenceslao Pereira
da
Silva,
participando-lhe
a
descoberta de moeda falsa na vila do
Urubu e as diligências que empregara
para averiguar sua origem. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 9, D. 1460.

justiça, sossego dos povos e redução do tempo de deslocamento à
Câmara1062. Doravante, foi postulado o método de demarcação da
praça e das ruas em linha reta e assinalados os sítios onde se
poderiam edificar a casa da Câmara e a cadeia. Para Renata Araujo,

“centro do mundo” ou “coração da povoação”, estabelecia a
inequívoca referência de geração do desenho urbano e do
delineamento das ruas e travessas1064 (figuras 24-25). Seria, ainda, a
representação da autoridade da Coroa nos sertões e o locus de sua
conversão de espaço “protourbano”1065 (freguesia) em urbano (vila
com todas as suas prerrogativas jurídicas e civis).

A carta régia

também ordenava a marcação do rossio e a dimensão do patrimônio
da Câmara (4 léguas em quadra) a ser administrado pelos edis, os
quais poderiam aforar datas de terra por foro competente aprovado
pelo ouvidor e confirmado pelo governador1066.

Figura 24 – Rua da atual cidade
de Icó paralela à praça da igreja
matriz. Edificações alinhadas
em conformidade à carta régia
de 20 de outubro de 1736 que
havia criado a vila. Foto do
autor, março de 2010.
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Figura 25 – Travessa de Icó delineada a partir da praça. Foto do autor,
março de 2010.

1067 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização...Opus
cit., p.331-339.
1068 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização...Opus
cit., p.331.
1069 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização...Opus
cit., p.332.

Entre os anos de 1740 e 1750, dois novos concelhos foram
criados nas capitanias do Norte – Aracati (1746) e Urubu (1748). A
vila de Aracati foi implantada na capitania do Ceará nas proximidades
da foz do rio Jaguaribe junto do Porto dos Barcos. Este porto tinha
intensa atividade comercial emulada à produção e distribuição dos
produtos derivados da criação de gado vacum: couro e carne do sertão
(ou carne seca). Já Urubu, antes freguesia de Santo Antônio do Urubu
de Cima, se localizava na capitania da Bahia, ladeando o caminho do
rio São Francisco que rumava em direção às Minas Gerais e outro que
unia a povoação à vila da Jacobina. Desse modo, era um “nó”
estratégico de vigilância do ouro contrabandeado das minas de
Paracatu e Gerais ou da comarca da Jacobina1067.
As razões da Coroa para a criação da vila de Aracati foram
pormenorizadas no trabalho de Jucá Neto1068. Segundo o autor, a
região de Aracati recebia um grande número de cabeças de gado
proveniente de sertões diversos1069. Ali, se produzia, em oficinas
especializadas, carne e couro que comumente eram exportados para
os principais portos do litoral do Estado do Brasil – Recife, Cidade da
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Bahia e Rio de Janeiro – assim como para outros entrepostos
menores. Com efeito, o lugar se converteu em “ponto quente” da
capitania do Ceará, tornando-se cada vez mais populoso pela
“concorrencia de muitas sumacas e gente que dessem dos sertões
com inumeráveis gados e fazem negociaçoens”1070. Em decorrência
do afluxo de pessoas, no Porto das Barcas havia “muitas contendas,
muitas pendencias e algumas mortes”1071. Para o ouvidor geral da
comarca do Ceará, D. Francisco Ximenes de Aragão, a chegada das
boiadas, a produção da “carne do sertão” e do couro, assim como o
crescimento populacional provocaram uma onda de instabilidades que
urgia a reorganização das formas de administração da justiça e
fiscalização das receitas oriundos do comércio do gado1072. Nesse
contexto, a Coroa decidiu estabelecer um concelho naquelas
paragens que rearranjasse a rede urbana do Ceará Grande. A vila de
Aracati, portanto, surgiu dessa vontade de potencializar o exercício da
justiça em meio adverso. A ordem almejada estava representada
literalmente na reforma do núcleo segundo as diretrizes urbanísticas
determinadas por carta régia no momento de sua elevação à condição
de vila.
Em suma, até a primeira metade do século XVIII existiram 12
concelhos nos sertões do Norte, enquanto que no litoral o número era
maior – 31 no total1073 (mapa temático 13).Isso quer dizer que a
urbanização das zonas interiorizadas nunca estave à margem das
políticas da Coroa, ao contrário, as cartas régias com força de lei
emitidas para regularizar as sesmarias (20 de janeiro de 1699 e 03 de
março de 1702), a anexação da capitania do Piauí ao Estado do
Maranhão em 1702 e a fundação de muitas freguesias pelas ribeiras
atestam o interesse régio em reformar os sertões ainda que os
concelhos tenham lá aparecido pontualmente. Nesse universo,
somam-se os julgados instituídos naquele período – 16 unidades – o
que praticamente iguala a rede de povoações oficiais dos sertões à
malha urbana litorânea. Dessa maneira, tem razão Joaquim Romero

1070 Cf. JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização...Opus
cit., p. 333.
1071 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei, D. João V, sobre a
necessidade de se criar uma nova vila
em Aracati de Jaguaribe. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 5, D. 304.
1072 JUCÁ NETO, Clovis Ramiro.
Primórdios da urbanização...Opus
cit., p. 333.
1073 Cidade da Bahia, Porto Seguro,
Igarassu, Ilhéus, Santa Cruz de
Cabrália, Olinda, Cidade da Paraíba,
Natal, São Luís do Maranhão, São
Cristóvão, Cairu, Vila Formosa de
Serinhaém, Porto Calvo, Santa Maria
Madalena da Alagoa do Sul,
Alcântara, Goiana, Icatu, Cachoeira,
Camamu, São Francisco do Conde,
Jaguaripe, Santo Amaro das Brotas,
Aquiraz,
Caravelas,
Recife,
Itamaracá, Fortaleza, Maragogipe,
Santo Amaro, Abadia, São Miguel da
Barra do Rio de Contas.
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1074
MAGALHÃES,
Joaquim
Romero. Concelhos e organização
municipal...Opus cit., p. 182.

Magalhães ao considerar a criação de vilas uma decisão meditada no

1075 MAXWELL, Kenneth. Marquês
de Pombal: paradoxo do iluminismo.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

como medida complementar à administração da justiça1074.

1075 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas
para
o
Brasil
colônia:
planejamento espacial e social no
século XVIII. Brasília: Ed. Alva.Ciord.,
1997. p. 49-68.

aumento significante de vilas nos sertões do Norte (mapa temático

1077 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p.61-68. ARAUJO, Renata Klautau
Malcher de. A urbanização do Mato
Grosso no século XVIII: discurso e
método. Tese (doutoramento em
História da Arte) -Faculdade de
Ciências
Sociais
e
Humanas,
Universidade Nova de Lisboa. Lisboa,
2000.
1078 SANTOS, Antonio Cesar de
Almeida. Para viverem juntos em
povoações bem estabelecidas: um
estudo sobre a política urbanística
pombalina. Tese (doutorado em
História) – Departamento de Ciências
Humanas,
Letras
e
Artes,
Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Curitiba, 1999.

âmbito geopolítico das estratégias da Coroa, voltando-se aos julgados

Por sua vez, no período pombalino (1750-1777) observa-se um
14). O ambicioso projeto do paradoxal1075 Sebastião José de Carvalho
e Melo era bem claro: afirmar a autoridade da Coroa portuguesa em
áreas dela desprovida por meio da criação de vilas estrategicamente
alocadas. Os estudos de Roberta Marx Delson1076, Renata Malcher de
Araujo1077, Antonio Cesar de Almeida Santos1078, Beatriz P. Siqueira
Bueno1079, Maria Helena Ochi Flexor1080 e Maria Fernanda Derntl1081
demostraram com muita propriedade a ação geopolítica do marquês
de Pombal, e de seus representantes, na demarcação dos contornos
da América portuguesa pós negociações dos Tratados de Madri e
Santo Idelfonso. Para os autores, a fundação de vilas potencializou a
soberania lusitana sobre territórios onde os confins eram imprecisos,

1079 BUENO, Beatriz P. Siqueira.
Desenho e desígnio: o Brasil dos
engenheiros militares (1500-1822).
São Paulo: Edusp: Fapesp, 2011.

idealizando normas de convívio comuns a todos os núcleos urbanos.

1080 FLEXOR, Maria Helena Ochi. A
rede urbana brasileira setecentista. A
afirmação da vila regular. In
TEIXEIRA, Manuel C. (coord.). A
construção da cidade brasileira.
Lisboa: Livros Horizonte, 2004. p.
203-237.

atingiu também os sertões do Norte. Embora distantes das fronteiras

1081 DERNTL, Maria Fernanda.
Método e arte: criação urbana e
organização territorial na capitania de
São
Paulo,
1765-1811.
Tese
(doutorado
em
História
e
Fundamentos da Arquitetura e do
Urbanismo).
Faculdade
de
Arquitetura
e
UrbanismoUniversidade de São Paulo. São
Paulo, 2010.

instrumentos de conversão do topos e dos povos (indígenas e vadios)

Esse amplo programa de reordenamento territorial e urbano
interimperiais, tais vilas participaram das políticas de definição dos
distritos administrativos das capitanias, das comarcas e dos concelhos
instituídos no período em conformidade às lógicas da cultura ilustrada,
em espaços urbanos e em pessoas civilizadas. Nesse aspecto, das 53
vilas fundadas nas capitanias do Norte e no Estado do Maranhão, 27
foram implantadas em zonas interiorizadas. No entanto, dessas 27, 17
unidades se enquadravam na modalidade “vila de índios”, condição
urbana característica das povoações originadas a partir de uma
missão religiosa (jesuítica, capuchinha ou oratoriana) transformadas
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em municipalidades logo após a emissão das cartas régias de 6 e 7
de junho de 1755 e, principalmente, do Diretório dos Índios de 1757.
Foram, portanto, projetos no âmbito das políticas de civilização
indígena levadas a cabo por Sebastião José de Carvalho e Melo e seu
irmão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Por ora, cabe indicar
as outras 10 vilas que se situaram fora do universo das políticas
indigenistas pombalinas.
Foram elevadas à dignidade de vila as seguintes povoações –
Barra (1753), Campo Maior (1761), Marvão (1761), Viçosa do Piauí
(1761), Jerumenha (1761), Parnaguá (1761), Assú (1766), Pombal
(1766, instalada em 1772), Sobral (1773) e Granja (1776). Barra se
situava nas margens do rio São Francisco, em área de criação de gado
e produção de “sal da terra”. Todas as vilas instaladas no ano de 1761
pertenciam à capitania de São José do Piauí. A leitura conjunta dessas
cinco vilas (adiciona-se a de São João da Parnaíba), mais a cidade de
Oeiras do Piauí (antes vila da Mocha), deve ser interpretada à luz da
reforma territorial estabelecida no texto da carta régia de 19 de junho
de 1761, e em rede, com base no mapa do engenheiro militar Henrique
Antonio Galuzzi. As demais, refletiram a preocupação da Coroa na
carta régia de 22 de julho de 1766, na qual se ordenava aos vadios,
aos facinorosos e aos homens que viviam em sítios volantes que se
abrigassem nalguma povoação civil com mais de 50 fogos1082. Com
efeito, a Coroa instituiu a vila de Pombal em 1766, instalada seis anos
mais tarde pelo ouvidor da comarca da Paraíba do Norte, o
desembargador José Januário de Carvalho1083.
Como lembra Flexor, a ociosidade e a vadiagem foram vícios
amplamente combatidos pelo programa de reorganização social e
territorial do marquês de Pombal1084. O documento régio de 1766
excetuava três grupos de habitantes dos sertões, ou que se
movimentavam neles, sem representar risco à ordem social, e, dessa
forma, não estavam obrigados a viver em povoações civis. O primeiro
seriam os rosseiros com escravos, criados e fábricas de lavouras,
sujeitos aos assaltos dos facinorosos. Em seguida aparecem os

1082 CREAÇÃO da villa de Sobral.
Revista do Instituto do Ceará.
Fortaleza, 1891, p. 109.
1083
SARMENTO,
Christiane
Finozola. Povoações, freguesias e
vilas na Paraíba colonial: Pombal e
Sousa,
1697-1800.
Dissertação
(mestrado
em
Arquitetura
e
Urbanismo). Centro de TecnologiaUniversidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN). Natal, 2007. p. 123.
1084 FLEXOR, Maria Helena Ochi. A
ociosidade, a vadiagem e a preguiça:
o conceito de trabalho no século
XVIII. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico da Bahia. Salvador, v. 95,
2000, p. 73.

312 Novos horizontes urbanos

1085 COPIA da ordem régia de 22 de
julho de 1766. In Revista do Instituto
do Ceará, ano IV, Fortaleza, 1890, p.
281-283.
1086 idem., p. 282.
1087
Termo
empregado
metaforicamente para designar o
movimento
de
agentes
que
habitualmente se deslocavam nos
sertões, tais como viandantes,
tropeiros, vaqueiros, passadores,
tangedores, entre outros.
1088 CARTA do ouvidor geral da
comarca da Barra do Rio Grande do
Sul (?), Henrique Correia Lobato, ao
rei, D. José I, sobre a criação da vila
da Barra do Rio Grande do Sul.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 75, D.
6248.
Nota do autor: na realidade, o
ouvidor era de Jacobina e não da
Barra do Rio Grande do Sul, conforme
indica a referência do Arquivo
Histórico Ultramarino de Lisboa.

racheiros, “que nas estradas públicas se achão estabelecidos com
seus ranchos para a hospitalidade e commodidade dos viandantes em
beneficio do commercio e da communicação das gentes”1085.
Finalmente,

enquadraram-se

também

entre

as

exceções

as

bandeiras ou tropas que se deslocavam no território com o intuito de
achar novos descobrimentos.1086 Nesse sentido, o problema não
residia no “nomandismo”1087 ou em não se fixar em certo arraial, ao
invés disso, relacionava-se em viver contra os princípios éticos e
econômicos determinados pela Coroa. Assim, o transgressor (ocioso,
facinoroso, vadio, “inoficioso”) escapava do controle da Metrópole
despertando toda a sorte de ação violenta, assim como conspirando a
favor das representações negativas dos sertões como locus da
injustiça e beligerância.
Voltando às vilas, Barra é um interessante estudo de caso sobre
os processos que culminaram na sua autonomização. A freguesia de
São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul surgiu, em
1697, em função do empenho do bispo de Pernambuco, D. Frei
Francisco de Lima, em reordenar a posse da terra nos sertões de sua
diocese, instalando paróquias nas áreas mais afastadas das sedes
paroquiais onde o adensamento humano o justificasse. Convém
lembrar que a igreja matriz de Nossa Senhora da Vitória do Piauí
participou da mesma agenda política capitaneada por D. Francisco de
Lima. Em 1699, a povoação da Barra recebeu o título de julgado,
ficando tal status até a segunda metade do Setecentos, quando as
autoridades de Pernambuco e da Bahia mencionaram à Coroa os
benefícios da criação de uma vila naquela localidade.
Em 5 de dezembro de 1752, o ouvidor da comarca da Jacobina,
Henrique Correia Lobato, foi incumbido de cumprir as ordens de D.
José I de “erigir e criar em vila” a povoação da Barra. De acordo com
Lobato, o distrito da vila apresentava “homens-bons” capazes de
ocupar os cargos do senado da Câmara, além de reunir muitos
moradores, e “dentro em si quazi dez.tos e sincoenta vezinhos”1088.
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Naquela altura, o patrimônio da Câmara foi determinado em 1 légua
em quadra, à semelhança do da vila de Rio de Contas1089. A Câmara,
ainda, administrava os rendimentos anuais das passagens do rio São
Francisco e outras situadas em seu termo. A partir desse pecúlio se
idealizou um projeto de futuro. A receita advinda do patrimônio e das
passagens serviriam para incitar os moradores a fabricar uma
“povoação opulenta das quais resulte ao R.

no

e

de V. Mag. a utilidade

de se aumentar neste Pahiz o Commercio”1090. A propósito, o modelo
do desenho dos novos edifícios foi emprestado do da vila Bela de
Santíssima Trindade, na capitania do Mato Grosso. Como esclareceu
Araujo, a carta régia de fundação de Vila Bela recomendou ao
governador da capitania, D. António Rolim de Moura, “o cuidado de
mandar traçar as ruas direitas e largas, o mais que vos parecer
conveniente, para que a mesma vila desde o princípio se estabeleça
com boa direcção”1091. Então, coube ao corregedor da Jacobina o
trabalho de enquadrar as casas preexistentes dentro do novo traçado
da vila, fundamentando linearidade das ruas e formosura das
fachadas.
Todavia, no auto de criação e demarcação do termo da vila da
Barra, D. José explicitou a sua primeira preocupação relativa às
“desordens, e vexaçoens, q´ experimentão os moradores da
Povoação chamada a Barra do Rio Grande do Sul por falta de não
terem quem lhes administre a justiça em razão de ficarem em distancia
mui remota de Pernambuco”1092. Ou seja, desse excerto é possível
extrair dois aspectos que se sobressaíram na decisão régia.
Inicialmente, como era comum nos sertões, a instalação de uma vila
aspirava à boa execução da justiça, essa dirimida por causa da grande
distância que separava o arraial da sede de comarca. Barra estava
muito afastada da vila do Recife; por isso, a instituição da Câmara
visava estreitar os vínculos da vila com as comunidades residentes
nas ribeiras do seu termo, viabilizando o acesso ao aparato judiciário
de primeira instância.

1089 CARTA do ouvidor geral da
comarca da Barra do Rio Grande do
Sul (?), Henrique Correia Lobato, ao
rei, D. José I, sobre a criação da vila
da Barra do Rio Grande do Sul.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 75, D.
6248.
1090 idem.
1091 Cf. ARAUJO, Renata Klautau
Malcher de. A urbanização do Mato
Grosso...opus cit., p. 100.
1092 ORDEM régia; Auto de criação
e termo de marcação e levantamento
do pelourinho da vila da Barra.
Jacobina, 10 de novembro de 1804.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-34, 6, 39.
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1093 ORDEM régia; Auto de criação
e termo de marcação e levantamento
do pelourinho da vila da Barra.
Jacobina, 10 de novembro de 1804.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-34, 6, 39.
1094 As três léguas abaixo devem ser
medidas em relação à foz do rio São
Francisco.
1095 ORDEM régia; Auto de criação
e termo de marcação e levantamento
do pelourinho da vila da Barra.
Jacobina, 10 de novembro de 1804.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II-34, 6, 39.
1095 idem.
1096 FONSECA, Cláudia Damsceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
207.

No dia em que ouvidor da Jacobina ergueu o pelourinho “de pao
chamado Arueira com seus braços do mesmo pao, remates de
ferro”1093, o termo foi demarcado com três léguas abaixo da povoação
de Pilão Arcado1094...
...a fazenda passagem, correndo pela beirada do rio S.
Francisco acima, thé a Ribeira da Carinhanha, onde parte com
o destricto das Minas, e dahi correndo para a parte de dentro em
circulo da masma Ribeira da Carinhanha, Rio Corrente, Certão
da Pedreneira, e Gorairas, Rio Grande do Sul, Rio Preto, e
vertentes de todas as expedidas ribeiras; riaxo da Catú, dous
Irmaons, sitio da Gameleira a fixar (?) Rio abaixo do mesmo
referido Citio da fazenda Passagem rumo direito...

1095

A implantação de vila em determinado território rearranjava a
rede de povoações anexada ao seu termo. A sede do concelho estaria
no topo da hierarquia de um conjunto de julgados, freguesias,
aplicações, passagens.... Logo que Henrique Correia Lobato erigiu a
vila, foram oficializados os julgados de Pilão Arcado e Campo
Largo1096. Contudo, como o interesse da Coroa voltava-se à
regularização da administração da justiça nos confins da capitania de
Pernambuco, todo o território e sociedade correlatos à Barra passaram
a pertencer à corregedoria da Bahia da parte do Sul. As distâncias
encurtaram-se, mas anos mais tarde, a mudança de jurisdição acirrou
desavenças e conflitos territoriais entre os governadores da Bahia e
de Pernambuco.
O número de vilas estabelecidas nos sertões do Norte reduziuse ao longo das décadas subsequentes ao período pombalino. Entre
1778 e 1808, foram fundadas 12 vilas em diferentes capitanias:
Maranhão – Caxias das Aldeias Altas (1805, instalada em 1811);
Ceará Grande – Campo Maior de Quixeramombim (1789), Vila
Nova del Rei (1791), São Bernardo das Russas (1801) e São João
do Príncipe (1802); Rio Grande – Vila Nova do Príncipe (1788);
Paraíba – Vila Nova da Rainha (1789, instalada em 1790), Vila Nova
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de Sousa (1800) e Vila Real de São João (1800); Alagoas – Vila
Nova de São João da Anadia (1801); Sergipe del Rei – Propriá
(1800); Bahia – Vila Nova da Rainha (1797).
Percebe-se que a maioria dos núcleos urbanos se concentrou
no Ceará Grande, e, dois deles surgiram logo depois da desanexação
da capitania de Pernambuco em 1799. Na Paraíba aconteceu
fenômeno semelhante: as vilas de Nova de Sousa e Real de São João
apareceram no contexto da desanexação de Pernambuco, também
em 1799. As vilas de Campo Maior de Quixeramombim e Vila Nova do
Príncipe tiveram formalmente sua promoção após a emissão da carta
régia de 22 de julho de 1766, porém a instalação ocorreu no reinado
de D. Maria I. É curioso que na capitania do Piauí o panorama da rede
de vilas permaneceu inalterado até a terceira década do século XIX.
Nesse respeito, parece oportuno afirmar que a construção do Piauí,
tanto no âmbito urbano, quanto no contexto do “desenho” da capitania,
resultou das reformas territoriais levadas a cabo por Sebastião José
de Carvalho e Melo e seus agentes ali alocados, mostrando-se
longevo talvez pela eficiência das iniciativas adotadas naquele
momento.
O período pós Pombal se revelou, ainda, pela continuidade das
reformas

inspiradas

no

iluminismo,

mas

com

algumas

modificações1097. Como será abordado no subcapítulo dedicado às
vilas de índios, o Diretório de 1757 foi substituído pela carta régia de
12 de maio de 1798. Conforme Rita Heloísa de Almeida, esse
documento apresentou uma proposta que pretendia ser uma
novidade, porém pouca alteração trouxe em relação aos objetivos da
legislação indigenista anterior1098. Interessa destacar que a toponímia
de metade das vilas instituídas nos sertões aludia diretamente à figura
do monarca ou príncipe regente, como expressão simbólica do que se
pretendia realçar. Reiterava o projeto de luzitanização dos topônimos,
mas focava não mais nos nomes dos congêneres núcleos urbanos
portugueses, e sim da rainha, príncipe regente e seus representantes
locais 1099.

1097 FONSECA, Cláudia Damsceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
207.
1098 ALMEIDA, Rita Heloísa de. A
carta régia de 12 de maio de 1798 e
outros documentos sobre índios no
códice 807. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio
de Janeiro, a. 163, n. 416, p. 171, jul.set., 2002.
1099 FONSECA, Cláudia Damsceno.
Arraiais e vilas d´el rei...Opus cit., p.
230.
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1100 OLIVEIRA, Perdigão. A villa de
Quixeramombim. Revista do Instituto
do Ceará, ano IV, Fortaleza, 1890, p.
278.
1101 OLIVEIRA, Perdigão. A villa de
Quixeramombim...Opus cit., p. 279.
1102 OLIVEIRA, Perdigão. A villa de
Quixeramombim...Opus cit., p. 290.
1103 OFÍCIO do governador do
Ceará,
Bernardo
Manuel
de
Vasconcelos, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, visconde de
Anadia, João Rodrigues de Sá e
Melo, sobre a transformação dos
julgados de Tauá e Russas em vilas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 943.

Quanto à vila de Campo Maior de Quixeramombim, o ouvidor
geral da comarca do Ceará, Manoel Magalhães Pinto e Avellar de
Barbedo, realizou os autos de criação. Eles esclarecem que o
nascimento do núcleo urbano evocava a conversão do ambiente de
tensão e de injustiça do Ceará em espaços onde reinava a justiça
trouxesse, “felicidade da republica” e o “sossego público”1100. Isso
ocorreria por meio da reunião de “homens errantes e inoficiosos”
obrigados a viver na vila, onde “applicar-se-hia o prompto castigo aos
facinorosos

para

escarmento

de

outros,

adiantar-se-hia

communicação e commercio interior destes paizes”

a

1101

. Na verdade,

as normas que ditaram a instalação de Campo Maior de
Quixeramombim eram as mesmas da carta régia de 22 de julho de
1766. Para o termo da vila, os oficiais da Câmara e o corregedor
concordaram

em

defini-lo

em

conformidade

com

território

preexistente, coincidindo com o da paróquia de Santo Antônio
oficializada em 1755. Assim, o distrito concelhio congregou a antiga
povoação de Quixeramombim e tudo...
o que decorre da Barra do Rio Bonabuihú no rumo direito até
contestar as extremas do Apudy, capitania da Parahyba do
Norte e todo o paiz que fica desde o rumo divisorio até o lugar
do Boqueirão, extremas do termo da villa do Icó com o de
Aquiraz na mesma direcção da do Riacho do Junqueiro até
também

contestar

com

as

extremas

da

comarca

da

1102

Parahyba...

As vilas de São João do Príncipe e São Bernardo das Russas,
ambas no Ceará Grande, foram criadas em resposta à repercussão
da carta régia de 22 de julho de 1766, como informou o governador,
Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao visconde de Anadia1103.
Vasconcelos justificou que a concessão do título de vila ao julgado de
Tauá respondia à reivindicação dos povos amparados em três
motivos. O primeiro de ordem geográfica, isto é, a “excessiva distancia
de 75 leguas á vila do Icó aonde as partes se vão obrigadas a ir tratar
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dos litígios”1104. O segundo, dizia respeito à “ruina inevitável” das
famílias que não conseguiam registrar os bens dos defuntos, ausentes
e órfãos. Este motivo, aliás, conjuga-se com o primeiro, pois as
diligências demoravam sobretudo pela distância que separava o
julgado de Icó. E, por fim, os peticionários afirmavam que os crimes
ficavam impunes por lhes faltarem a justiça, essa arbitrada pelos
“juízes da terra” afeitos a paixões e parcialidades. Por outro lado, o
julgado das Russas, embora próximo de Aracati (vila da qual
dependia), merecia a autonomia em razão de suas potencialidades
demográficas e econômicas. Tratava-se de uma povoação com
densidade populacional que justificava a ascensão hierárquica, além
de sua localização favorecer as transações comerciais entre os
sertões e o litoral, pois ali havia “huma especie de entreposto de varios
objetos de commercio, que depois se espalhão pelo Sul da
Capitania”1105. O nome escolhido para Russas – São Bernardo –
representa a profunda influência do governador nos processos de
elevação do julgado à condição de vila.

5.1.1.1. A vila de Caxias das Aldeias Altas, 1805-1811

Entre 1758-1804, nenhuma vila havia sido erigida na capitania
do Maranhão. As que foram fundadas na segunda metade do século
XVIII, vilas de índio basicamente, diziam respeito às políticas
indigenistas articuladas por Francisco Xavier de Mendonça Furtado e
aprovadas por seu meio-irmão, o marquês de Pombal. Em 1805, o
julgado das Aldeias Altas recebeu o status de vila (rebatizado de
Caxias das Aldeias Altas), na mesma data em que a Coroa lhe conferiu
justiça letrada com um juiz de fora. Não obstante, os agentes da Coroa
já imaginavam a fundação da vila desde meados do Setecentos. Em
missiva de 15 de setembro de 1758, o governador do Maranhão,
Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, avisava ao bispo de Belém, D. Frei
Miguel de Bulhões, sobre a conveniência de “fundar-se huã Villa nas
Aldeias-altas, em q´ proximamente se formavão varias casas de
vezinhos daquelle lugar, e de outros q´ fazem bom commercio com os

1104 OFÍCIO do governador do
Ceará,
Bernardo
Manuel
de
Vasconcelos, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, visconde de
Anadia, João Rodrigues de Sá e
Melo, sobre a transformação dos
julgados de Tauá e Russas em vilas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 943.
1105 CARTA do governador da
capitania do Maranhão, Gonçalo
Pereira Lobato e Sousa, ao bispo de
Belém, D. Frei de Bulhões, citando as
localidades que mereciam se tornar
vilas. ANTT. Ministério do Reino, mç.
601, cx. 704, n. 38.
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1106 CARTA do governador do
Maranhão, Joaquim de Mello e
Povoas, a Francisco Xavier de
Mendonça Furtado sobre o estado da
capitania do Maranhão. ANTT.
Ministério do Reino, mc. 601, cx. 704,
n. 72.

viajantes“ vindos do Piauí, de Minas e demais partes da América

1107 CARTA do governador e
capitão-general do Maranhão, D.
Fernando Antonio de Noronha, para a
rainha D. Maria I, a solicitar a
elevação do julgado de Aldeias Altas
à dignidade de vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 91, D.
7508.

direcionou a vontade de se constituir um concelho naquela parte do

1108 idem.

navegação do rio Itapicuru, tanto em direção à foz como aos sertões

1109 idem.

de Pastos Bons.

portuguesa1106. A decisão de Lobato e Sousa talvez tenha sido
formulada agregando sua própria opinião sobre as qualidades do lugar
com o ponto de vista dos moradores de Aldeias Altas, pois a eles
Maranhão. Na verdade, os habitantes do julgado se dispuseram em
embelezar a povoação com uma nova igreja edificada com materiais
resistentes. Às vistas do governador, a conversão de status propiciaria
o aumento dos negócios em grande medida realizados graças à

Em 1767, a opinião do então governador do Maranhão, Joaquim
de Melo e Póvoas sintonizava-se com a de seu antecessor, ou seja, a
povoação de Aldeias Altas merecia sediar um concelho “porque tem
bastante pessoas capazes de servirem na Camera”, além de ser o
porto do comércio de todo o sertão1107. Contudo, a Coroa resistiu em
conceder a “dignidade” de vila ao julgado naquela ocasião. Suas
estratégias geopolíticas no Estado do Grão-Pará e Maranhão
privilegiavam naquela altura a definição das fronteiras da América
portuguesa, à civilização dos índios em espaços urbanos e à reforma
territorial da capitania de São José do Piauí.
Novamente, em 1796, as autoridades do Maranhão recorreram
ao Reino objetivando a instituição da vila em Aldeias Altas. Em 4 de
junho, D. Fernando Antonio de Noronha deu conta à rainha, D. Maria
I, sobre os principais atributos socioeconômicos do julgado. Ele redigiu
um documento estruturado em cinco “artigos” que justificava o
merecimento da condição almejada, a saber: extensão do distrito, sítio
do arraial e sua povoação, cultura, comércio e população1108. Seu
discurso, ou melhor, a hermenêutica da povoação, se firmou em dados
empíricos coletados “por inspecção ocular própria, senão também,
fundado nas indagações, a que me propus o anno passado tendo hido
á aquelle Julgado”1109. Quanto à extensão, foram narrados os limites
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da jurisdição do julgado determinados por carta régia de 10 de março
de 1747. Sobre o “sitio do Arrayal, e sua povoação”, o governador
sublinhou os aspectos positivos do lugar de Aldeias Altas: era o porto
para onde confluíam comerciantes e mineiros da Bahia, de
Pernambuco, do Piauí e de Goiás desde a sua fundação. A igreja
matriz estava “decentemente ornada” e possuía duas irmandades –
Santíssimo Sacramento e Almas, “que supria a da Misericórdia, “p.ª
enterrar os fiéis”1110. O terceiro artigo – “cultura” – indica a plantação
de algodão como o “principal objeto dos habitantes, tem aly
augmentado consideravelmente em pouco tempo, por efeito da
fecundidade das terras”1111. D. Fernando relacionou ainda o
“commercio” descrevendo as transações operadas em âmbito local,
isto é, “dentro do Arrayal” havia “acima de vinte lojas de Fazendas de
todas as qualidades, finnas, e ordinárias, sedas e galoens...de sorte
que aquelle Arrayal, he huma continuada Feira de compras e
vendas”1112. Por fim, relatou o “número dos seus moradores, e
população” e arrolou os 300 fogos do julgado, os 17 mil habitantes da
freguesia e o número de escravos das fazendas de algodão
implantadas na jurisdição – 4.000 almas1113.
Transparece na retórica do representante da Coroa que o
julgado das Aldeias Altas possuía as qualidades necessárias às vilas
relacionadas à materialidade da povoação, à prosperidade econômica
da localidade e do distrito, ao povoamento e à presença de “homensbons” habilitados a exercerem os cargos da Câmara. Entretanto, por
que tardou a elevação hierárquica, efetivada só em 1805? Acreditase, a título de hipótese, que a Coroa quis restringir o poder da nobreza
da terra. Quando D. Fernando de Noronha esteve na povoação, além
de seu testemunho ocular, foram colhidas informações que
embasaram cinco artigos dos seus artigos “de alguns moradores de
mais probidade, e conhecimento”. Implicitamente, o texto do
governador do Maranhão traz considerações sobre esses moradores
(juiz ordinário, escrivão, comerciantes, vigário e fazendeiros) talvez

1110 CARTA do governador e
capitão-general do Maranhão, D.
Fernando Antonio de Noronha, para a
rainha D. Maria I, a solicitar a
elevação do julgado de Aldeias Altas
à dignidade de vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 91, D.
7508.
1111 idem.
1112 idem.
1133 idem.
.
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1114 CARTA do governador e
capitão-general do Maranhão, D.
Fernando Antonio de Noronha, para a
rainha D. Maria I, a solicitar a
elevação do julgado de Aldeias Altas
à dignidade de vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 91, D.
7508.
1115 CARTA do desembargador,
Joaquim Antonio de Araújo, ao
príncipe regente, D. João, sobre a
conveniência em mudar a capital do
Piauí para as margens do rio
Parnaíba e acerca do aforamento dos
bens do concelho do Piauí. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 24, D. 1240.
1116 OFÍCIO do governador e
capitão-general
do
Maranhão,
Antonio de Saldanha da Gama, para
o secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá e Melo Souto Maior,
remetendo a informação do ouvidor
da comarca, Joaquim José Sabino,
solicitado pela previsão régia de 15 de
junho de 1804, referente à criação da
vila do julgado das Aldeias Altas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 137, D.
10010.
1117 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao príncipe regente D.
João, referente à mudança da capital
da capitania do Piauí para as
margens do rio Parnaíba, a elevação
do julgado das Aldeias Altas a vila e a
criação do lugar de juiz de Fora no
cível, crime e órfãos para o dito
julgado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 140, D.
10215. (documento anexo).
1118 idem.

desejosos de controlar a administração do concelho1114. Além disso,
em 1799, o príncipe regente D. João solicitou ao desembargador do
Piauí, Joaquim Antonio de Araújo, um parecer sobre a questão. A
resposta do magistrado foi objetiva: “q´ me não parece bem a erecção
da nova V.ª, porq´ aquelle Arraial de Aldeias Altas tem hum Juiz
Ordinário, e hum Tab.am do Publico Judicial e Notas, o q´ hé bast.e p.ª
o civil, suposta a povoação, q´ por ora tem tudo o mais”1115. Desde
esse ponto de vista, bastava o título de julgado, ainda que a povoação
apresentasse as prerrogativas físicas, econômicas, sociais e
simbólicas essenciais à mudança de status.
Em 1804, D. João requisitou ao Conselho Ultramarino
informações sobre a “extenção do dito Districto, a sua Riqueza,
População, Agricultura e Comercio” de Aldeias Altas1116. Essas
informações já haviam sido detalhas, em 1796, por D. Fernando de
Noronha. Para tanto, Joaquim José Sabino (então ouvidor da comarca
do Maranhão) simplesmente as reencaminhou ao governador da
capitania, Antonio de Saldanha da Gama, realçando o papel do
julgado nas transações comerciais com os diversos sertões e o
número de lojas existentes na povoação (60), nas quais as “fazendas”
importadas da Metrópole eram vendidas1117. Sabino indicou o provável
termo da vila pensado na união dos julgados de São Bernardo da
Parnaíba, Pastos Bons e alguns “lugares de índios” situados na ribeira
do Itapicuru, totalizando aproximadamente 7.870 almas1118. A notícia
mais curiosa desse relatório dizia respeito à administração da justiça
do futuro concelho, capitaneada possivelmente por um juiz de fora
(com jurisdição no cível, crime e órfãos) e auxiliado pelo juiz ordinário
da Câmara. Pretendia-se, com a justiça letrada, regularizar o
comércio, as sesmarias não demarcadas e os crimes impunes em
razão da “má” execução da justiça feita pelos juízes da terra.
Depois de averiguado o parecer do procurador da Coroa, o
Conselho Ultramarino recomendou, em abril de 1805, a elevação do
julgado das Aldeias Altas à condição de vila, “com Juiz de Fora, do
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Civel, Crime, e Órfãos, que reja os povos daquelle opulento Destricto,
a

quem

deva

informações”

annexar-se

os

outros

designados

nas

ditas

1119

. Em dezembro do mesmo ano, Antonio de Saldanha

da Gama reclamou, ao visconde de Anadia, sobre os prejuízos
públicos causados pela demora da chegada do magistrado designado
à nova vila de Caxias das Aldeias Altas1120. Ele chegaria seis anos
mais tarde, quando D. João confirmou a criação da vila e o “lugar” de
juiz de fora no alvará de 31 de outubro de 1811, pelo qual também se
determinou o termo da vila composto dos julgados de São Bernardo
da Parnaíba e Pastos Bons, território cuja jurisdição estava em
consonância com o relatório do ouvidor escrito em 18041121.

5.1.1.2. Os concelhos das duas primeiras décadas do século XIX

Catorze novas vilas foram criadas nos sertões entre 1810-1820.
Na capitania de Pernambuco, D. João VI oficializou Flores do Pajeú
(1810), Pilão Arcado (1810), Garanhuns (1811), Limoeiro (1811),
Pau d´Alho (1811), Santo Antão (1811) e Campo Largo (1820). No
Maranhão, três antigas freguesias converteram-se ao novo status
urbano: Itapicuru-Mirim (1817), Pastos Bons (1820) e São
Bernardo da Parnaíba (1820). Os concelhos de Jardim (1814) e São
Vicente das Lavras (1816) situaram-se na capitania do Ceará
Grande. Na comarca da Jacobina, sertões da Bahia, foi implantada a
Vila Nova do Príncipe (1810). Por fim, na capitania da Paraíba, se
concedeu o título ao Brejo da Areia (1815).
Algumas das povoações que deram lugar às vilas já haviam sido
cotadas à autonomia municipal no século XVIII. Joaquim de Melo e
Póvoas, por exemplo, era favorável à implantação da vila no julgado
de Pastos Bons. Em 1767, ele deu conta à Francisco Xavier de
Mendonça Furtado sobre a conveniência de um concelho naqueles
sertões, justamente porque há “suficiente capacidade para se
estabelecer huma villa por ter sujeitos capazes para se formar a
Camera, e quatro companhias que handem ser do Terço de Cavalaria

1119 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao príncipe regente D.
João, referente à mudança da capital
da capitania do Piauí para as
margens do rio Parnaíba, a elevação
do julgado das Aldeias Altas a vila e a
criação do lugar de juiz de Fora no
cível, crime e órfãos para o dito
julgado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 140, D.
10215. (documento anexo).
1220 OFÍCIO do governador e capitão
general do Maranhão, Antonio de
Saldanha da Gama, para o secretário
de estado da Marinha e Domínios
Ultramarinos, visconde de Anadia,
João Rodrigues de Sá e Melo Souto
Maior, sobre o prejuízo público que
causa a demora na expedição das
ordens para o bacharel José Patrício
Dinis da Silva Seixas assumir as
funções para as quais foi nomeado,
ou seja, juiz de fora da nova vila de
Caxias.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 144, D.
10452.
1121 ALVARÁ de 31 de outubro de
1811, crêa a Villa de Caxias das
Aldeias Altas da comarca do
Maranhão. In Colecções das leis do
Brazil de 1811. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1890. p. 133.
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1122 CARTA do governador do
Maranhão, Joaquim de Mello e
Povoas, a Francisco Xavier de
Mendonça Furtado sobre o estado da
capitania do Maranhão. ANTT.
Ministério do Reino, mc. 601, cx. 704,
n. 72.

auxiliar, tendo também huma boa igreja de pedra e cal”1122. O ouvidor

1123 OFÍCIO do ouvidor da capitania
de Pernambuco, Antonio Xavier
Moraes
Teixeira
Homem,
ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre a situação da justiça nos
julgados da comarca de Olinda,
Garanhuns, Tacaratú, Pajeú e
Cabrobó, e sugerindo sua elevação
de todos à vila, e informando o
desenvolvimento
comercial
de
Paudalho e de Santo Antão da Mata e
a necessidade de transformá-las em
vilas a fim de melhorar a aplicação da
justiça na dita capitania. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 160,
D. 11530.

os males vivenciados por seus moradores1123. Também achava

1124 idem.

de Pernambuco, Antonio Xavier de Moraes Teixeira Homem, disse,
em 1787, que a transformação dos julgados de Garanhuns, Tacaratú,
Cabrobó e Pajeú em vilas seria o único meio de evitar as desordens e
indispensável a instituição dos concelhos em Pau d´Alho e Santo
Antão da Mata1124.
Não obstante, qual foi o móbil da criação dos últimos concelhos
nos “certoens” do Norte antes da independência do Brasil? As
povoações promovidas hierarquicamente se inseriram em que
conjuntura política? Num aspecto mais óbvio, a melhoria da aplicação
da justiça fundamentou as decisões régias na concessão do título às
povoações pleiteantes, haja visto as enormes extensões dos distritos
dos concelhos existentes ou a grande distância que separava os
moradores das “cabeças” de comarca, o que dificultava a “boa
administração da justiça” idealizada pela Coroa. Ademais, as duas
primeiras décadas do século XIX se caracterizaram por anos de
intensa instabilidade social, eclodindo sedições contra a monarquia
portuguesa, como a revolução pernambucana de 1817, cujos ecos
ressoaram nas zonas interiorizadas das capitanias da Paraíba, Rio
Grande e Ceará. Nesse sentido, as vilas (e as comarcas abordadas
no capítulo anterior) instituídas nesses territórios, entre 1814-1817, se
relacionavam à restauração do poder da Coroa fragilizado pelos
agentes defensores da “independência” do Brasil.
Convém relembrar que concelhos e ouvidorias surgiram, ainda,
com objetivo de reformar os sertões. As vilas de Flores do Pajeú e
Pilão Arcado emergiram desse desígnio, sendo fundadas para
rearranjar a rede urbana da comarca e tornar a justiça acessível aos
habitantes afastados das principais jurisdições. Com efeito, em sua
viagem pelo rio São Francisco, o governador, Caetano Pinto de
Miranda Montenegro, reconheceu, em 1805, a necessidade de se criar
uma nova comarca em Pernambuco, desmembrada da extensíssima
ouvidoria de Olinda. Também era preciso implantar algumas vilas a
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fim de dar cabo às impunidades e assegurar a observância das leis1125.
Por meio do alvará de 15 de janeiro de 1810, D. João oficializou a
comarca do Sertão de Pernambuco, assim como instituiu os concelhos
de Flores de Pajeú e Pilão Arcado, “que tem para isto suficiente local
e grande povoação”1126. Diga-se de passagem, essa decisão estava
de acordo com o discurso de Miranda Montenegro que havia
considerado os arraiais sobreditos os únicos dignos de conversão.
As outras vilas da capitania de Pernambuco também surgiram
do empenho do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro.
Por carta régia de 10 de março de 1811, encaminhada a essa
autoridade, o príncipe regente erigiu a vila de Garanhuns1127. Com a
municipalidade, se aspirava “o augmento e prosperidade da
agricultura e do commercio, que vão adiantando cada vez mais...mas
tambem pela melhor e mais prompta administração da justiça, com
menos incommodo dos habitantes, e mais utilidade publica”1128. Já no
alvará de 27 de julho de 1811, criavam-se os concelhos de Pau d´Alho,
Santo Antão e Limoeiro por motivos idênticos aos de Garanhuns1129.
O documento determinava para termo de Pau d´Alho a soma dos
distritos das freguesias da Luz, parte da de São Lourenço da Mata e o
território da paróquia homônima. Quanto ao termo de Santo Antão,
este resultou de sua freguesia somada à de São José de Bezerros.
Por fim, aquele relativo à vila de Limoeiro “ficará contando dos
Destrictos tambem actuaes das Freguezias de Limoeiro, Bom Jardim
e Tacuritinga”1130.
No Ceará, o alvará de 27 de junho de 1816 instituiu a comarca
do Crato. Como hipótese, D. João oficializou essa ouvidoria para frear
o ambiente de tensão provocado pelas ideias “independentistas” que
eclodiram na vila do Recife, em 1817, com ampla repercussão em
diferentes áreas dos sertões das capitanias da Paraíba, Rio Grande e
Ceará, embora tal argumento não apareça explícito no texto do
documento régio. Segundo Denis Antonio de Mendonça Bernardes, a

1125 OFÍCIO do [governador da
capitania de Pernambuco], Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso
até a capitania de Pernambuco,
descendo o rio São Francisco,
descrevendo os sertões e fronteiras
da dita capitania e informando das
necessidades que existem de se criar
mais vilas, uma nova comarca e uma
força militar que faça respeitar os
magistrados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255,
D. 17108.
1126 ALVARÁ com força de lei, pelo
qual Vossa Alteza Real ha por bem
crear a nova Comarca do Sertão de
Pernambuco, desanexando da antiga
algumas Villas, e Julgados, e erigir
em Villas as povoações de Pilão
Arcado e de Flores da Ribeira do
Pajahú, na forma acima declarada. In
Colecções das leis do Brazil de 1810.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1891. p. 2.
1127 CARTA RÉGIA de 10 de março
de 1811 que erige em Villa a
povoação de Garanhuns na capitania
de Pernambuco. In Colecções das
leis do Brazil de 1811. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1891. p. 37.
1128 idem.
1129 ALVARÁ por Vossa Alteza Real
há por bem crear em Villas as
povoações do Cabo de Santo
Agostinho, de Santo Antão, do Pao de
Alho, e do Limoeiro da Comarca de
Pernambuco, creando os ofícios
respectivos às mesmas Villas; e
determinando
os
termos
e
rendimentos, que lhes hão de
pertencer; tudo na forma acima
declarado. In Colecções das leis do
Brazil de 1811. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1891. p. 82.
1130 ALVARÁ por Vossa Alteza Real
há por bem crear em Villas as
povoações do Cabo de Santo
Agostinho, de Santo Antão, do Pao de
Alho, e do Limoeiro da Comarca de
Pernambuco, creando os ofícios
respectivos às mesmas Villas; e
determinando
os
termos
e
rendimentos, que lhes hão de
pertencer; tudo na forma acima
declarado.
In
Colecções
das
leis...Opus cit., p. 83.
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1131 BERNARDES, Denis Antonio
de Mendonça. Pernambuco e sua
área de influência: um território em
transformação
(780-1824).
In
JANCSÓ,
István
(org.).
Independência:
história
e
historiografia. São Pauloi: Hucitec:
Fapesp, 2005. p. 390.
1132
REQUERIMENTO
encaminhado ao ministério do
império, solicitando licença para
fundar a vila de Itapicuru-Mirim no
Maranhão. Manuscrito da Fundação
da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Localizador: C-0147, 026, nº
003.
1133 idem.
1134 DECRETO de 14 de junho de
1817 sobre a mercê feita a José
Gonçalves da Silva de uma
Alcaidaria-Mor em uma vila que deve
fundar na capitania do Maranhão. In
Colecções das leis do Brasil de 1817.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1891. p. 28.
1135
REQUERIMENTO
encaminhado ao ministério do
império, solicitando licença para
fundar a vila de Itapicuru-Mirim no
Maranhão. Manuscrito da Fundação
da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Localizador: C-0147, 026, nº
003. (Documento anexo).

revolução de 1817 foi o mais bem-sucedido movimento contra a
soberania de Portugal, porque mobilizou gentes a seu favor na euforia
de implantar uma república nos trópicos1131. A vila Real do Crato se
converteu no centro que arregimentou homens e mulheres contrários
à permanência da Casa dos Bragança. Nesse aspecto, aos olhos das
autoridades da capitania do Ceará, fazia-se urgente controlar outras
localidades dos sertões através de Câmaras formadas por oficiais
sintonizados com as políticas da monarquia portuguesa. Com efeito, a
vila de Jardim, situada no sopé da chapada do Araripe, foi erigida
nesse contexto, bem como a vila de São Vicente de Lavras,
oficializada no mesmo alvará de 27 de junho.
Os últimos concelhos fundados nos sertões localizavam-se nas
províncias do Maranhão (Itapicuru-Mirim, Pastos Bons e São Bernardo
da Parnaíba) e Pernambuco (Campo Largo). Os processos de criação
da vila de Itapicuru-Mirim enquadraram eventos curiosos, porque
articularam os interesses dos moradores da paróquia com os do
Brigadeiro José Gonçalves da Silva. Antes da autonomia municipal, os
habitantes da ribeira do Itapicuru solicitaram à Coroa a instituição de
um julgado “bem semelhante aos que achão estabelecidos em o
Mearim, Aldeias Altas e Pastos Bons, com seu juiz, e Officiaes
competentes para a prompta administração da justiça”1132. No entanto,
Gonçalves da Silva havia se prontificado em erigir à sua custa uma
vila ex nihilo em alguma de suas sesmarias situadas na ribeira1133.
Essa iniciativa fez com que D. João VI lhe concedesse a mercê de
alcaide-mor da vila, desde que esta abrigasse trinta casais no mínimo,
e que a casa de Câmara, a cadeia e a igreja local fossem construídas
sem dispêndio da Fazenda Real1134.
Todavia, os moradores resistiram à edificação da vila, propondo
à Coroa que a povoação do Itapicuru-Mirim sediasse o concelho. Eles
legitimaram a petição afirmando que o território “hera o mais próprio
para huma povoação durável, e conveniente”1135. Em termos
econômicos, a prosperidade local decorria da feira de gado das
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boiadas que anualmente “desciam” dos sertões para abastecer a
cidade de São Luís e as áreas contíguas à paróquia. Em contrapartida,
a pobreza dos povos impedia a conclusão da igreja matriz, assim
como a edificação da casa de Câmara e da cadeia. Sob essas
circunstâncias, eles peticionaram à Coroa que José Gonçalves da
Silva realizasse as obras e a repartição dos chãos de terra na
povoação já existente no intuito de adquirir os requisitos necessários
à condição de vila. Esperava-se com a promoção hierárquica o
aumento do comércio e da agricultura e o pleno exercício da justiça.
Tudo indica que a confluência de interesses pesou na decisão régia,
pois a vila de Itapicuru-Mirim foi estabelecida na freguesia de Nossa
Senhora das Dores. Conforme o relatório do vigário colado, Antonio
Pereira Pinto do Lago, em 1820, o núcleo urbano comportava 123
casas, 36 casais e “achão-se nella Pelourinho, Caza onde se costuma
ajuntar incorporada a Camara para suas cessoens, e cadêa”1136.
No que dizia respeito às povoações de Pastos Bons e São
Bernardo da Parnaíba, ambas convertidas em vila por meio do alvará
de 29 de janeiro de 1820, a grande distância que as separavam da
“cabeça” de concelho – Caxias das Aldeias Altas – impulsionou os
moradores a solicitar a conversão da qualidade de julgado em vila,
para o “bom o bom regimen e segurança publica”1137. Já a vila de
Campo Largo derivou da instituição da comarca do Rio São Francisco.
No quarto parágrafo do alvará de 3 de junho do mesmo ano, D. João
VI informou que a “exacta administração da justiça” seria a razão da
mudança de nível hierárquico1138.

5.2. As vilas de índios

O interesse da Coroa, ao criar as vilas previamente analisadas,
fundamentava-se,

sobretudo,

em

ter

a

justiça

devidamente

administrada nos territórios afastados dos concelhos ou das
comarcas, fragilizados pela arbitrariedade do “juiz da terra” do julgado,

1136
REQUERIMENTO
encaminhado ao ministério do
império, solicitando licença para
fundar a vila de Itapicuru-Mirim no
Maranhão. Manuscrito da Fundação
da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Localizador: C-0147, 026, nº
003. (Documento anexo).
1137 ALVARÁ pelo qual Vossa
Magestade Ha por bem erigir em
Villas os Julgados de São Bernardo, e
Pastos Bons, desmembrando-os do
termo da Villa de Caxias das Aldeias
Altas, a que foram reunidos, e
creando as Justiças necessarias: na
forma acima exposta. In Colecções
das leis do Brasil de 1820. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p.
18.
1138 ALVARÁ com força de lei, pelo
qual Vossa Magestade Ha por bem
crear a nova comarca do Rio S.
Francisco, desmembrada da do
Sertão de Pernambuco; e erigir em
Villa a povoação de Campo Largo: na
forma acima exposta. In Colecções
das leis do Brasil de 1820. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p.
39.
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1139 ARAUJO, Renata Malcher de.
Desenhar cidades no papel e no
terreno: cartografia e urbanismo na
Amazónia e Mato Grosso no século
XVIII. In OLIVEIRA, Francisco Roque
de; VARGAS, Héctor Mendonza.
Mapas de metade do mundo. A
cartografia e a construção territorial
dos espaços americanos: séculos XVI
a XIX. Lisboa: Centro de Estudos
Geográficos – Universidade de
Lisboa, 2010. p. 190.

mais propenso a favorecer a rede de relações tecida localmente para
afirmar o seu poder de mando sobre o espaço. Para o rei e seus
representantes, os núcleos urbanos seriam a mediação ideal para
equilibrar a administração da justiça em espaços reformados e
hierarquizados pela Câmara, “centro” simbólico da autonomia
municipal. Nesse sentido, aquelas vilas do Setecentos e Oitocentos
representavam a aspiração da transformação ética dos sertões, de
locus de tensão em territórios direcionados à “felicidade dos povos”,
trazendo-lhes esperança em meio às adversidades cotidianas.
Em paralelo, os sertões do Norte de meados do século XVIII
assistiram, ainda, a outra modalidade de reforma socioespacial, esta
voltada à civilização dos índios em vilas cujos projetos preconizavam,
sob bases ideológicas do Iluminismo, a conversão indígena, ou
melhor, a retirada da “barbárie”, comum às feras, impondo-lhe a
“civilidade”, comum aos vassalos de Sua Majestade. Sem embargo, a
conversão dos nativos em vassalos apresenta outras interpretações
possíveis na chave político-econômica. Conforme Renata Malcher de
Araujo, o índio “civilizado” cumpriu uma importante agenda política,
“por não implicar um inimigo interno, por integrar em termos numéricos
e populacionais o quadro da colônia e por, literalmente, a vir a
defender dos inimigos externos”, mas garantindo “a sua inserção no
quadro fiscal do reino de que até então estava excluído”1139.
Inicialmente, a implantação de vilas de índios se enquadrou na
conjuntura política de definição e demarcação das fronteiras
interimperiais entre a América portuguesa e castelhana. A fragilidade
das fronteiras se evidenciava por existirem poucas povoações oficiais
(vilas ou freguesias). Na capitania de Mato Grosso havia uma única
vila (Cuiabá) em 1747, ano em que foram iniciadas as negociações
diplomáticas do Tratado de Madri (1750). O povoamento da floresta
amazônica se concentrou no curso do rio Amazonas por meio de
missões religiosas administradas por jesuítas, franciscanos e
carmelitas. Na realidade, nos anos que sucederam a assinatura do
Tratado de Madri, Sebastião José de Carvalho e Melo e Francisco
Xavier de Mendonça Furtado articularam geoestratégias precisas de
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cunho restaurador e “reterritorializador”1140, visando, sobremaneira, a
afirmação da soberania portuguesa sobre o espaço e as sociedades
coloniais. Isso exigia, como afirmou Iris Kantor, a expansão da rede
administrativa, tanto civil quanto eclesiástica, em regiões ainda de
fraca presença estatal1141. O Estado do Grão-Pará e Maranhão
consistiu

no

primeiro

território

em

que

foram

ensaiados

e

concretizados os projetos de reestruturação espacial do Marquês de
Pombal.
Com efeito, a chegada de Mendonça Furtado a Belém, em 1751,
agora como governador e capitão-general do Estado, impulsionou a
urbanização da Amazônia através da execução de uma rígida agenda
programada para impor o poder da Coroa sobre as fronteiras em
disputa. Ele ficou encarregado de criar povoações civis no sentido
analisado por Araujo, em oposição à missão religiosa, de caráter
eclesiástico, celebrando seu papel simbólico enquanto sítio de vida
civilizada1142. Na escala macro, o desenho daquele macroterritório foi
reconfigurado a partir da fundação da capitania de São José do Rio
Negro, em 3 de março de 1755, com capital sediada na vila de São
José1143. Em 1758, o governo do Piauí foi autonomizado, e a capitania
rebatizada de São José do Piauí, toponímia panegírica à figura do rei
D. José I. O projeto procurou, também, determinar com a máxima
precisão possível os limites territoriais entre as capitanias que
formavam o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Em missiva ao
governador

do

Maranhão,

Mendonça

Furtado

“indispensavel determinar os lemites destas Capp.

nias

admitia

ser

, para que o

futuro não fique razão algúa de discordia, e saberem tão bem os
Menistros dellas athe donde se lhes estende a sua jurisdição”1144.
Os planos de reforma de Sebastião José de Carvalho e Melo
alcançaram outras instituições. Ainda em 1755, foi criada a
Companhia Geral de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão
com o objetivo de desenvolver a agricultura, o comércio e a venda de
escravos africanos em substituição à mão-de-obra indígena. O

1140 DERNTL, Maria Fernanda.
Método e arte: criação urbana e
organização...Opus cit., p. 34.
1141
KANTOR,
Íris.
Usos
geopolíticos da memória toponímica
na formação do Estado brasileiro
(1750-1850). In OLIVEIRA, Francisco
Roque
de;
VARGAS,
Héctor
Mendonza. Mapas de metade do
mundo. A cartografia e a construção
territorial dos espaços americanos:
séculos XVI a XIX. Lisboa: Centros de
Estudos Geográficos – Universidade
de Lisboa, 2010. p. 305.
1142 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p.117.
1143 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas para o Brasil...Opus cit., p. 51.
1144 REGISTOS das cartas em geral
das duas capitanias do Pará e Rio
Negro, que escreve o Ill.mo e Ex. mo Sr.
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, Governador e Capitão
General do Estado do Grão-Pará e
Maranhão. Correpondencia oficial
(1754-1758). Colecção Pombalina.
Seção Reservados da Biblioteca
Nacional de Portugal.
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1145 BELLOTO, Heloísa Liberalli.
Política indigenista no Brasil colonial
(1570-1757). Revista do Instituto de
Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 29,
49-60, 1988.

trabalho indígena e sua liberdade pautaram diversos decretos e cartas

1146 BREVES Pontifícios e cartas
régias sobre os índios, comércio e
liberdade de suas pessoas. ANTT.
Feitos Findos, Casa da Suplicação,
liv. 33.

do trabalho de Heloísa Liberalli Belloto1145. Convém exemplificar, no

1147 BELLOTO, Heloísa Liberalli.
Política indigenista no Brasil...Opus
cit., p. 58.
1148 LEY, por que V. Mag. de há por
bem restituir aos Índios do Grã-Pará,
e Maranhão a liberdade das suas
pessoas, e bens, e commercio – na
forma que nella se declara. Lisboa,
1755.
Disponível
em
http://www.bnportugal.pt. Acesso em
18 nov. 2010.
1149 RODRIGUES, Isabel Vieira. A
política de Francisco Xavier de
Mendonça Furtado no Norte do Brasil
(1751-1759). Oceanos, Lisboa, n. 40
– outubro/dezembro, p. 100, 1999.

régias ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII, não cabendo, aqui,
explorá-los com profundidade. Sobre o tema recomenda-se a leitura
entanto, que a Bula de Benedito XIV, de 1741, enviada a todos os
bispos do Brasil e outros domínios da Coroa portuguesa, condenou a
escravização do índio por “pessoa, ou seja secular, ou ecleziastica de
qualquer estudo, sexo, grão-condição, e dignidade...nem attende
daqui em diante...vendellos, comprallos, trocallos, ou dallos”1146. As
Ordens

Religiosas,

particularmente

a

Companhia

de

Jesus,

“administradores” no temporal e no espiritual dos índios aldeados,
tiveram seu poder pastoral reduzido por parte de Mendonça Furtado.
Decorreu dessa Bula a escrita da lei de 6 de junho de 1755, que
estabeleceu a liberdade dos índios no Estado do Grão-Pará e
Maranhão, assim como do alvará de 7 de junho do mesmo ano, por
meio do qual os neófitos ficaram sob os cuidados “no temporal aos
governadores, ministros e às justiças seculares, com inibição das
administrações dos Regulares, derrogando todas as leis, regimentos,
ordens e disposições em contrário”1147. O alvará reforçou que “ficarão
incorporados os referidos Indios sem distincção, ou excepção alguma,
para gozarem de todas as honras, privilegios, e liberdades, de que
meus Vassallos gozão actualmente conforme as suas respectivas
graduaçõens e cabedais”1148. A ordem era bastante clara ao
posicionar, em termos ideais, os índios em paridade com os colonos
portugueses. Aliás, ambos os documentos concordavam com a
segunda Instrução secreta passada a Mendonça Furtado, que havia
apresentado,

como

cerne

do

“desenvolvimento”

da

América

portuguesa, a concessão da liberdade indígena e a redução do poder
dos jesuítas sob os índios e o território1149. Por seu turno, os inacianos
reagiram fortemente às leis que restituíram aos índios sua liberdade,
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andando publicamente a pregar contra a normativa régia e a
conclamar a quem possuísse escravos a opor-se às deliberações1150.
A expressão máxima das políticas indigenistas e da criação de
vilas de índios veio com a publicação do Directorio que se deve
observar nas povoaçoens dos índios do Pará, e Maranhaõ, equanto
Sua Magestade naõ mandar o contario, redigido por Mendonça
Furtado, em 3 de maio de 1757, confirmado por D. José I, em 17 de
agosto de 1758

1151

, e extinto pela carta régia de 12 de maio de 1798.

Tratava-se de um código ideológico que sistematizou o pensamento e
a ação do governador do Grão-Pará durante sua experiência de
implantar vilas e promover o reconhecimento e delimitação territorial
da Amazônia, em vista da impossibilidade de contar com a ajuda dos
missionários na concretização do plano de conversão das aldeias em
vilas (com todas as prerrogativas urbanas e civis que lhes eram
idiossincráticas)1152. O Diretório previa a cessão da Companhia de
Jesus - ou quaisquer Ordens regulares contrárias ao código – do
controle total e completo sobre os índios aldeados em suas missões.
O Diretório dos Índios é composto de 95 parágrafos, cujos temas
gravitam em torno de questões diversas, sejam culturais, econômicas,
administrativas, urbanas ou éticas. Logo no primeiro inciso, instituiuse o “Diretor” nomeado pelo governador, oficial obrigado a civilizar os
índios de maneira diretiva, nunca coercitiva, devendo ser de “bons
costumes, zelo, prudencia, verdade, sciencia da língua, e de todos os
requisitos necessarios para dirigir com acerto o referidos Indios
debaixo das ordens, e determinações”1153. O projeto de civilização
envolvia o ensino da língua portuguesa (em detrimento da língua geral
promovida pelos jesuítas) e a “fabricação” de casas unifamiliares “á
imitação dos Brancos; fazendo nellas diversos repartimentos, onde
vivendo as Familias com separação, possaõ guardar, como
Racionaes, as Leys da honestidade, e policia”1154 (§ 12). Tais normas
de conduta incluíam o incentivo ao casamento entre colonos e índios,
recusando insistentemente a poligamia, abominada como inimiga das

1150 ALMEIDA, Rita Heloísa de. O
Diretório dos Índios: um projeto de
civilização no Brasil do século XVIII.
Brasília: Editora da UnB, 1997. p. 153.
1151 DIRECTORIO que se deve
observar nas povoaçoens dos Indios
do Pará, e Maranhaõ Emquanto Sua
Magestade não mandar o contrario.
Lisboa: Officina de Miguel Rodrigues,
1758.
p.
1.
Disponível
em
http://www.bnportugal.pt. Acesso em
25 out. 2016.
1152 RODRIGUES, Isabel Vieira. A
política de Francisco Xavier...Opus
cit., p. 108.
1153 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 6.
1154 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 36.
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1155 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 36.

“Naçõens mais polidas do Mundo”1155. Nesse aspecto, Renata Araujo

1156 ARAUJO, Renata Malcher de. A
razão na selva: Pombal e a reforma
urbana
na
Amazônia. Revista
Camões, Lisboa, nº 15/16, p. 161,
2003.

pôs luz em facetas obscurecidas no ideológico do Diretório. De acordo

1157 ALMEIDA, Rita Heloísa de. O
Diretório dos Índios...Opus cit.,p. 183.

casando-se com os índios, no intuito de eliminar o preconceito e a

1158 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 2.

discriminação sofridos pelos nativos, bem como incorporando suas

1159 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 9
1160 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 8.

com a autora, eram os colonos (e não os índios) que precisavam ser
convencidos da igualdade de direitos, mudando os hábitos, inclusive

terras pelo legítimo instituto do matrimônio1156.
As as vilas de índios, tal como as demais, eram administradas
por juízes ordinários, vereadores (de preferência metade índios e
metade de portugueses) e mais oficiais de justiça. Rita Heloísa de
Almeida comenta que a integração dos índios no quadro dos oficiais
da Câmara tendia a preparar a sociedade para a aceitação
harmoniosa de ser administrada por nativos1157. No caso de indígena
cometer delito, os juízes e os “Principais” seriam advertidos e o
culpado castigado publicamente, mas com “suavidade, e brandura,
que as mesmas Leys permitirem, para o horror do castigo (o) não
obrigue a desamparar as suas Povoaçoens, tornando para os
escandalosos erros da Gentilidade”1158. Exortava-se o cultivo de roças
para uso comum dos moradores, evitando o vicio do ócio1159. Se a vila
não possuísse o terreno para o sustento da comunidade, o Diretor
deveria remeter uma carta ao governador solicitando a parcela de terra
necessária, “situada no continente das mesmas Povoaçoens”1160. O
projeto de civilização englobava o investimento em agricultura e
comércio. Quanto às práticas religiosas, em cada povoação haveria
um padre secular responsabilizado, unicamente, de ensinar as regras
do catolicismo aos novos vassalos do rei.
Não havia, no texto desse programa ideológico do Diretório,
ordens explícitas quanto a forma espacial das vilas ou concernentes à
sua localização. Entretanto, reiteravam recomendações comuns aos
concelhos em geral. O parágrafo 74 instruía que os Diretores recém
chegados na povoação deveriam providenciar a construção das casas
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de Câmara e das cadeias, “cuidando muito que estas sejão erigidas
com toda a segurança, e aquellas com a possível grandeza”1161. Há
uma nítida aproximação entre os parágrafos 12 e 74, pois este advertia
aos Diretores que persuadissem os índios a edificar suas casas
“decentes”, “desterrando a vileza de viver em choupanas á imitação
dos que habitão como barbaros o inculto centro dos Sertoens”1162. O
Diretório distinguia, assim, por meio da arquitetura, a alteridade dos
índios impelidos à civilização, isto é, aqueles “bárbaros” ou
“selvagens” habitantes em choupanas indecentes.
O projeto de civilização acompanhava explicitamente o
Regimento das Missões quanto ao número ideal de moradores (150
no mínimo para cada núcleo urbano criado)1163. Segundo Almeida, o
aumento das populações urbanas era um fator basilar ao conceito de
civilidade requerida pelo Diretório, pois não seria conveniente para os
índios civilizados viverem em povoações pouco populosas e
pequenas1164.
O Diretório ambicionava espaços ideais, representados por um
governo preocupado com o bem-estar público e, em decorrência disso
atento em estruturar a vila com casas uniformizadas e fabricadas a
partir de modelos arquitetônicos assemelhados, congregando um
número ideal de pessoas virtuosas. Afinal, seria uma comunidade
perfeita a ser plantada em terras do Novo Mundo. Nesse sentido, ao
menos no discurso a aproximação entre as vilas de índios e as cidades
de Utopia parece razoável. Na ilha de Utopia, localizada em algum
lugar do oceano Atlântico entre a Europa e a América, o navegante
português Rafael Hitlodeu testemunhou uma sociedade em que se
falava uma única língua, se tinham os mesmos hábitos, viviam sob as
mesmas leis e instruções1165. A principal cidade – Amaurot – é
praticamente análoga às demais, desenhada com ruas retas (de 6m
de largura cada) e bem traçadas, com construções esteticamente
formosas que harmonizavam a paisagem urbana1166. A economia

1161 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 32.
1162 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 32.
1163 DIRECTORIO que se deve
observar...Opus cit., p. 33.
1164 ALMEIDA, Rita Heloísa de. O
Diretório dos Índios...Opus cit., p. 217.
1165 MORE, Sir Thomas. Utopia.
Organização George M. Logan,
Robert M. Adams. 3 ed. São Paulo:
Editora WMF Martins Fontes, 2009. p.
82.
1166
MORE,
Sir
Utopia...Opus cit., p. 86.

Thomas.
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1167
MORE,
Sir
Utopia...Opus cit., p. 93.

Thomas.

1168 SANTOS, Antonio Cesar de
Almeida. Para viverem juntos em
povoações...Opus cit., p. 60.
1169
MORE,
Sir
Utopia...Opus cit., p. 81.

privilegiava a agricultura, fazendo parte, inclusive, da educação das
crianças nas escolas1167. Assim, como lembra Antonio Cesar de
Almeida Santos, o modelo espacial que emerge em Utopia é marcado

Thomas.

pela unidade territorial e pela busca de uma identidade coletiva sob a

1170 ARAUJO, Renata Malcher de.
Às portas do paraíso. Mais que
aldeias, menos que vila, o purgatório
da utopia. In Acciaiuoli, Margariada et
ali (org.). Arte & Utopia. Lisboa:
CHAIA-UE/DINÂMIA´CETIUL/FCSH-UNL, 2013. p. 98.

égide do “bom governo”1168. Todas as modificações de Utopia

1171
BLUTEAU,
Raphael.
Vocabulario Portuguez & latino:
aulico,
anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. p. 202. Disponível em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 26
out. 2016.

seria o Utopos de Portugal? Sem sombra de dúvidas, Sebastião José

derivaram dos esforços do rei Utopos, que havia transformado “um
amontoado de selvagens ignorantes naquilo que hoje talvez seja a
nação mais civilizada do mundo e até mudou sua geografia”1169. Quem
de Carvalho e Melo, representante emblemático e ideal do restaurador
e civilizador dos sertões da colônia.
Digressão à parte, foi devido ao Diretório que os sertões do
Norte se enquadraram num novo panorama urbano. A legislação
pombalina foi categórica em converter todos as aldeias missioneiras à
condição de vila ou freguesia e os índios de seu estado “selvagem”
em vassalos civilizados. Como afirmou Araujo, mudava-se um
importante paradigma, assumindo como urbano não só os aspectos
formais da vila – ainda que frágeis e insuficientes -, mas também
aqueles que lá estava1170. Como era de se esperar, as primeiras vilas
localizavam-se na capitania do Maranhão - Monção (1757), Viana
(1757) e Viçosa de Tutóia (1758), antes aldeias de São Francisco
Xavier do Carará, Maracu e Nossa Senhora da Conceição de Tutóia.
A permanência do topônimo “Tutóia” na nova nomenclatura
lusitanizada funcionava como um distintivo geográfico das outras
“Viçosas” existentes no Reino e daquelas que, porventura, viessem a
surgir no Brasil.
Além das vilas, foram criados os “lugares” de índios de Lapela
(1757), Lapa (1758), São Mamede (1758), Trezedelas (1758) e
Araioses (1759). Na semântica do Setecentos, “lugar” seria uma
povoação pequena, cuja hierarquia residia no intervalo entre a aldeia
e a vila: “he menos que villa, & mais que aldea”1171. Alinhando-se à
metáfora utilizada por Renata Malcher de Araujo no que tange aos
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aldeamentos, os lugares de índios, por seu caráter intermédio, seriam
o “purgatório da utopia”1172. A lógica observada pelos decretos régios
tomou como base a densidade populacional das aldeias – aquelas
com maior concentração humana, “faça erigir em villas... e as mais
pequenas em lugares”1173. Os “lugares” não eram freguesias,
tampouco “aplicações”, mas em compensação a Coroa oficializou um
Diretor e um pároco secular como “agentes da civilização” indígena.
Por carta régia de 8 de maio de 1758, enviada ao conde dos
Arcos, D. José I estendeu a legislação do Diretório ao Estado do Brasil,
erigindo as aldeias “que hoje tem, e no futuro tiverem os referidos
índios”1174, em vilas ou lugares. No mesmo dia, outra carta foi dirigida
ao arcebispo da Bahia, formalizando paróquia (com o título de
vigararia) em cada núcleo urbano criado. Os vigários seriam,
preferencialmente, clérigos seculares do Hábito de São Pedro, para
evitar os “referidos inconvenientes, e do grave escrúpulo, que
necessariamente se devia de reter os mesmos Religiozos separados
da sugeição aos seus Superiores Regulares”1175. Em setembro de
1758, o conde dos Arcos dava conta a Sebastião José de Carvalho e
Melo sobre o andamento dos trabalhos de elevação das aldeias e
introdução dos padres seculares nas vilas. As autoridades envolvidas
nos trabalhos deveriam enviar informações “individuaes de cada huma
das Aldêas e qualidade e extenção das Fazendas que lhe ficão em
circuito, se não possuídas por alguem ou devolutas; e assim tãobem
o numero de cazaes, de que se compunha cada huma dellas...”1176. O
objetivo das informações consistia em averiguar se existiam
sesmarias devolutas ou não cultivadas, assim como inventariar o
patrimônio fundiário das Ordens religiosas e sua capacidade de
produção para garantir o rendimento das novas Câmaras.
Foram instituídas nos sertões de Baixo das capitanias da Bahia
e de Sergipe del Rei as vilas de Abrantes (1758), Mirandela (1758),
Tomar (1758), Pombal (1758) e Soure (1758), antes missões
jesuíticas de Sacos dos Morcegos, Gerú, Canabrava e Natuba. Em 14

1172 ARAUJO, Renata Malcher de.
Às portas do paraíso...Opus cit., p. 88.
1173 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América, na capitania do
Ceará Grande. Revista do Instituto do
Ceará, Ano V, Fortaleza, p. 82-300,
1891.
1174 CARTA régia dirigida ao vice-rei
conde dos Arcos, na qual se lhe
ordena a execução do antecedente
alvará e o estabelecimento civil dos
índios e que se fizesse erigir em vilas
e lugares, com a denominação das
terras do Reino, as aldeias que eram
habitadas pelos referidos indios.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3634.
1175 CARTA régia dirigida ao
arcebispo da Bahia, em que lhe
ordena
que
transformasse
as
missões em parochias e para ellas
nomeassem párocos do Habito de
São
Pedro.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3635.
1176 CARTA régia dirigida ao vice-rei
conde dos Arcos, na qual se lhe
ordena a execução do antecedente
alvará e o estabelecimento civil dos
índios e que se fizesse erigir em vilas
e lugares, com a denominação das
terras do Reino, as aldeias que eram
habitadas pelos referidos indios.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3634.
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1177 LOPES, Fátima Martins. Em
nome da liberdade: as vilas de índios
do Rio Grande do Norte sob o
Diretório pombalino no século XVIII.
Tese (doutorado em História do
Norte-Nordeste). Departamento de
História-Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Recife, 2005, p.
102.

de setembro de 1758, uma carta régia, com o mesmo conteúdo

1178 RELAÇÃO das Aldeas que há
no destricto do Governo de
Pernambuco, Paraíba, e mais
capitanias anexas, de diversas
nações de Índios. In Livro composto,
principalmente de cartas, portarias e
mapas
versando sobre vários
assuntos, relacionados com a
administração de Pernambuco e das
capitanias anexas, tais como: índios,
estabelecimento de vilas e aldeias.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I – 12, 3, 34.

ordens foi levada a cabo pelo ouvidor geral, Bernardo Coelho da Gama

1179 LOPES, Fátima Martins. Em
nome da liberdade: as vilas de
índios...Opus cit, p. 132.

daquela enviada ao conde dos Arcos, chegou ao governador da
capitania de Pernambuco e anexas, Luis Diogo Lobo da Silva,
informando-o das novas leis que determinavam a transformação das
missões religiosas jesuíticas em vilas e vigararias1177. A execução das
Casco, e iniciada em princípios de 1759. Assim, as seis vilas fundadas
nesse ano se distribuíram entre as capitanias anexas do Ceará e Rio
Grande. Para a primeira, surgiram Vila Viçosa Real (missão da
Ibiapaba), Soure (missão de Caucaya), Arronches (aldeia de
Parangaba) e Messejana (missão da Paupina). No Rio Grande as
autoridades elevaram a vila de Extremoz (aldeia do Guajarú) e Arez
(missão dos Guarayras)1178.
Os anos que sucederam a proscrição da Companhia de Jesus
no Reino e domínios ultramarinos de Portugal (3 de setembro de 1759)
foram acompanhados pelo crescente número de vilas de índios em
diversas zonas de presença jesuítica, aí incluso as capitanias do
Norte. Também incidiram sobre aldeias missioneiras administradas
por capuchinhos e oratorianos. De acordo com a Fátima Martins
Lopes, em 1760, foi enviado um aviso do novo secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a Luis
Diogo Lobo da Silva, instituindo que em todas as missões da capitania
de Pernambuco, de qualquer ordem religiosa, fossem convertidas em
vila1179. Dessa forma, apareceram no contexto da urbanização das
capitanias do Norte 13 núcleos urbanos: Ceará Grade – Montemor o
Novo da América (1760, aldeia da Palma) e Vila Real do Crato
(1762, missão do Miranda); Rio Grande – Portalegre (1761, missão
do Apodi), São José de Mipibu (missão capuchinha de Mipibú) e Vila
Flor (1762, missão de Igramació); Paraíba – Pilar (1763), Conde
(1764) e Alhandra (1765); comarca de Pernambuco – Santa Maria
(1761), Assunção (1761) e Simbres (1762); Alagoas – Atalaia
(1763); capitania da Bahia – Pedra Branca (1761).
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É curioso que, enquanto as primeiras medidas do Diretório se
destinaram à capitania do Maranhão, a maior incidência da
modalidade “vila de índios” aconteceu no grande território da capitania
de Pernambuco e, neste particular, fruto do empenho administrativo
do governador Luis Diogo Lobo da Silva. Com efeito, a “Carta
Topographica aonde se compreendem as Capitanias de que se
compoem ao prezente o Governo de Pernambuco” (figura 26),
desenhada em 31 de março de 1766, possivelmente por José
Gonsalves da Fonseca, retrata a rede de povoações de Pernambuco
hierarquizada em cidades, vilas e lugares de índios. Cabe destacar,
sobretudo, que o mapa foi dedicado a Francisco Xavier de Mendonça
Furtado. Este, por seu turno, havia recomendado a Lobo da Silva, em
1758, que cumprisse as “intenções de V. Mag.e reduzindo todos estes
povos a christãos e civis, livrandose intr.ªm.te da brutalidade miséria, e
tirania

com

q´

athé

agora

erão

tratados

pelos

seus

Administradores”1180. Nesse aspecto, a imagem cartográfica cristalizou
as ordens de Mendonça Furtado de cumprir cabalmente os princípios
ideológicos do Diretório dos Índios em outros territórios del rei,
sedimentando o ambicioso projeto de reformar e civilizar os sertões.
Pois, é notória a indicação da rede de vilas e lugares de índios
fundados por Lobo da Silva enquanto comandava a capitania. No texto
lateral do mapa, o governador assegurou que Pernambuco “no
prezente tempo, devedor no aumento das suas Povoaçoens ao
Diretorio estabelecido, e propagado já com antecipação por V. Ex.ª
nos Estados do Gram Pará, e Maranhão...pelo qual ser converterão
nestas Capitanias as antigas Aldeas em novas Vilas, q´ nesta carta
vám signaladas nas posituras em que existem”1181. Isto é, e acima de
tudo, para além dos feitos do governador, a imagem cartográfica e as
vilas de índios representavam por si um discurso laudatório ao escritor
do Diretório, sem o qual inexistiria o novo panorama urbano da
capitania de Pernambuco e suas anexas.

1180 REGISTOS das cartas em geral
das duas capitanias do Pará e Rio
Negro, que escreve o Ill.mo e Ex. mo Sr.
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, Governador e Capitão
General do Estado do Grão-Pará e
Maranhão. Correpondencia oficial
(1754-1758). Colecção Pombalina.
Seção Reservados da Biblioteca
Nacional de Portugal.
1181 CARTA Topographica aonde se
compreendem as Capitanias de que
se compoem ao prezente o Governo
de Pernambuco; oferecida ao Ill.mo e
Ex.mo S.r Fran.co X. de M. ça Furtado, do
Conselho de S. Mag. e Fidelissima,
Ministro, e Secretario de Estado da
Marinha e Conquistas, 1766 (por José
Gonsalves da Fonseca. Mapa do
espólio do Gabinete de Estudos
Arqueológicos de Engenharia Militar
(GEAEM)/Direção de Serviços de
Engenharia/Mapoteca, Doc. 4586-338-5.
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Figura 26 – CARTA Topographica aonde se compreendem as Capitanias de que se compoem ao prezente o Governo de Pernambuco; oferecida ao Ill. e Ex. S. Fran. X. de M. Furtado, do Conselho de S. Mag. Fidelissima, Ministro,
e Secretario de Estado da Marinha e Conquistas, 1766, por José Gonsalves da Fonseca. Original do Gabinete de Estudos Arqueológicos de Engenharia Militar (GEAEM)/Direção de Serviços de Engenharia/Mapoteca, Doc. 4586-3-38-5.
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Em termos metafóricos, a normativa régia de 8 de maio de 1758
regulamentava a conversão semântica das denominações das aldeias
missioneiras elevadas à categoria de vila: “as quaes determineis com
os nomes dos Lugares, e Villas destes Reinos que bem vos parecer,
sem atenção aos nomes bárbaros, que tem actualmente”1182.
Urbanizava-se assim os sertões do Brasil colonial com toponímias que
funcionavam como simulacros da rede urbana metropolitana1183.
Tomaram-se emprestados os nomes das vilas do Reino, da Casa de
Bragança, da Coroa, do Infantado, da Ordem de Cristo e algumas da
casa do marquês de Pombal. Para Araujo, essa duplicação toponímica
era uma clara demonstração de reafirmar a pertença destas vilas a um
território que seria inquestionavelmente português1184. Por outro lado,
continua Araujo, “a conversão toponímica não apenas eliminou os
nomes indígenas dos antigos aldeamentos, como eliminou, em tese,
a própria ideia de aldeamento”, um espaço ambíguo e de transição,
transformado em urbano depois de efetivadas as ordens do
Diretório1185.
A implantação de vilas de índios nos sertões do Norte regrediu
a partir de 1762. Em compensação, os “lugares” passaram a ser
preferidos, aparecendo, inclusive, nas primeiras décadas do século
XIX. A maioria se localizava nas capitanias do Maranhão e Piauí:
Cajoeiro (1766), Brejo dos Anapurus (1766), Amanajós (1766), São
João de Sende (1766), Nossa Senhora da Conceição dos Índios
Arayós (1766), São Gonçalo do Amarante (1772), Penalva (1784), São
Félix das Balsas (1787), Cajari (1815) e Almeida del Rei (1820). Sabese que em Pernambuco e nas suas capitanias sufragâneas existiram
seis lugares: Águas Belas (1762), Porto Real do Colégio (1763),
Barreiros (1763), Almofala (1766), Aricobé (1766) e Arneirós (1766).
Observa-se que a alusão na toponímia de “Porto Real do Colégio” e
“São Félix das Balsas” diz muito das atribuições funcionais dessas
povoações

outrora

capitaneadas

pelos

missionários

jesuítas,

1182 CARTA régia dirigida ao vice-rei
conde dos Arcos, na qual se lhe
ordena a execução do antecedente
alvará e o estabelecimento civil dos
índios e que se fizesse erigir em vilas
e lugares, com a denominação das
terras do Reino, as aldeias que eram
habitadas pelos referidos indios.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3634
1183 KANTOR, Íris. Usos gepolíticos
da memória toponímica...Opus cit., p.
307.
1184 ARAUJO, Renata Malcher de.
Desenhar cidades no papel e no
terreno...Opus cit., p. 190.
1185 ARAUJO, Renata Malcher de.
Desenhar cidades no papel e no
terreno...Opus cit., p. 190.
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1186 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
Estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
sobre a paz estabelecida com os índios
Guegué; o estabelecimento dos gentios
numa nova freguesia a que deu o nome
de São João de Sende, e elogiando o
tenente-coronel, João do Rego Castelo
Branco, e o tenente, João Rodrigues
Bezerra, pelos serviços que têm
prestado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 563.
1187 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
Estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
sobre as desordens praticadas pelo
vigário de Oeiras do Piauí, padre
Dionísio José de Aguiar, e pelo vigário
da vila de Parnaguá, Francisco da Costa
e Silva; acerca da nova organização das
aldeias de índios na sua capitania, à
semelhança do que é descrito pelo
Diretório.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 10, D. 589.
1188 CARTA do governador da
capitania do Maranhão, Joaquim de
Melo e Póvoas, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier
de Mendonça Furtado, sobre a viagem
que fez na capitania e descrevendo
algumas de suas povoações. ANTT.
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704, n.
72.
1189 HOLANDA, Sérgio Buarque de.
Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2014.
1190 REIS FILHOS, Nestor Goulart.
Contribuição ao estudo da evolução
urbana do Brasil (1500-1720). São
Paulo: Livraria Pioneira; Edusp, 1968;
DELSON, Roberta Marx. Novas vilas
para o Brasil colônia: planejamento
espacial e social no século XVIII.
Brasília:
Ed.
Alva.Ciord.,
1997;
SANTOS, Paulo F. Formação de
cidades no Brasil colonial. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2001; ROSSA,
Walter. O urbanismo regulado e as
primeiras
cidades
coloniais
portuguesas. In Universo urbanístico
português 1415-1822. Colectânea de
estudos. Lisboa: CNCDP, 2000;
CORREA, Antonio Bonet. Morfología y
ciudad, urbanismo y arquitectura
durante el antíguo régimen en España.
Barcelona:
Gustavo
Gili,
1978.
HARDOY, Jorge E. La forma de las
ciudades coloniales en la America
española. SOLANO, Francisco (coord.).
Estudios sobre la ciudad iberoamericana. Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas,
1975;
GUTIÉRREZ, Ramón. Povoados e
reduções indígenas na região de Cusco:
persistências e inovações. In Cidades
latino-americanas: um debate sobre a
formação de núcleos urbanos. Fania
Fridman e Maurício de Abreu (org.). Rio
de Janeiro: Casa da Palavra, 2010;
TEIXEIRA, Manuel C. Os modelos
urbanos
portugueses
da
cidade
brasileira. In A construção da cidade
brasileira. Manuel C. Teixeira (coord.).

capuchinhos e oratorianos. Estava em jogo assenhorear-se de um
amplo patrimônio e respectiva mão-de-obra.
Os lugares de São João de Sende e Cajoeiro foram
estabelecidos pelo governador do Piauí, João Pereira Caldas. O
primeiro reuniu 558 índios Guegués e Acaroás1186, enquanto que o
segundo congregou a etnia Jaicó. Para Cajoeiro, Pereira Caldas
instituiu como Diretor “hum soldado chamado Manoel Alz´ de Araujo,
e alem das ordens com que o instrui, lhe determinei que prontamente
fizesse recolher, e reconduzir á dita Povoação todos os índios, que
dalli se achassem aubsentes”1187. Em 1766, o então governador do
Maranhão, Joaquim de Melo e Póvoas, fundou a povoação dos índios
Amanajós “em hum terreno ao pé de hum riacho”1188, assim como o
Brejo dos Anapurus, onde havia posto um novo Diretor, e o lugar de
Nossa Senhora da Conceição dos índios Arayós. A situação de
Amanajós descortina algumas indagações, tais como: quais aspectos
do território foram levados em consideração na escolha da localidade
onde seriam implantados os lugares e as vilas de índios? Como a
forma das povoações representou, nas esferas simbólica e ideológica,
a pretendida civilização indígena? Vejamos como a documentação
aborda essas interrogações e contempla o “encontro cultural” entre o
“território indígena”, o das ordens religiosas e o das políticas de
urbanização da Coroa portuguesa.

5.2.1. O sítio, o território e o desenho das vilas de índios

Não é a intenção dessa seção retomar o debate sobre a
oposição entre povoações sem “rigor” geométrico - típicas das
fundações

de

origem

lusitana

ortogonalmente pelos espanhóis

–

e

aquelas

“ladrilhadas”

1189

. Tema devidamente tratado por

pesquisadores de diferentes nacionalidades1190. Para além da
interpretação

morfológica,

o

interesse,

aqui,

se

ancora

na
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hermenêutica do desenho das vilas dos sertões do Norte como
instrumento ideológico da cultura Ilustrada voltado à civilização dos
índios. Mais, como a ideia de “cidade” de meados do século XVIII, que
circulava entre os agentes da Coroa, converteu os sertões em espaços
civilizados. Sem esquecer do papel do modo de vida indígena na
eleição dos sítios onde foram erigidas as povoações oficiais, isto é,
refletir sobre a paisagem urbana (ainda que materialmente simples)
traduzida neste encontro entre as culturas nativa e a adventícia,
forjando sutis hibridismos, sutil pela prevalência dos elementos da
cultura europeia sobre a paisagem, encobrindo, com efeito, aqueles
precedentes dos índios. Além disso, pensar em que medida o território
“herdado” ou as preexistências interferiram no pragmatismo do projeto
das vilas. Devido à fragmentação das informações encontradas nas
fontes manuseadas, os exemplos escolhidos talvez pareçam ao leitor
cheio de lacunas. Todavia, eles não debilitam a proposta do capítulo
de refletir sobre a natureza das vilas de índios e dos seus territórios
nos sertões do Norte e das especificidades de suas paisagens.
Quando convertida a missão religiosa em vila, o núcleo urbano
ou permanecia no local da aldeia – desde que feitas as devidas
readequações formais no traçado e na arquitetura – ou era assentado
nas proximidades da antiga povoação indígena que lhe conferiu razão
de ser. Cabia às autoridades régias responsáveis pela elevação
decidir sobre a realocação da vila, privilegiando em geral os espaços
de vivência indígena. As considerações de Rubens Gianesella,
pautadas na Arqueologia, parecem oportunas, mesmo tratando de
vilas litorâneas paulistas sem vinculação com as aqui em causa. Para
o autor, as aglomerações oficiais raramente partiram do zero,
sequenciando recomendado as preexistências indígenas marcadas
por simbióticas relações entre o homem e a natureza e, portanto, vitais
à sobrevivência de qualquer povoação1191. Assim, a vila, sob esse
aspecto, embora representasse a reafirmação da Coroa portuguesa
território, reconhecia o papel do nativo na reconstrução daquela
paisagem, incorporando seus saberes nos processos de urbanização.
A vila de Assunção é, nesse sentido, um caso exemplar. Foi
erigida em 24 de setembro de 1761, numa das ilhas do rio São

1191
GIANESELLA,
Rubens.
Paisagens no tempo...Opus cit., p.
125.
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1192 TERMO de registro de mudança
da vila da ilha de Assunção para a do
Pambú.
In
Livro
composto,
principalmente de cartas, portarias e
mapas
versando sobre vários
assuntos, relacionados com a
administração de Pernambuco e das
capitanias anexas, tais como: índios,
estabelecimento de vilas e aldeias.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I – 12, 3, 34.
1193 NANTES, padre, O. F. M. Cap.
Martinho de. Relação de uma missão
no rio São Francisco: relação sucinta
e sincera da missão do padre
Martinho de Nantes, pregador
capuchinho, missionário apostólico
do Brasil entre os índios chamados
cariris. 2 ed. São Paulo: Ed. Nacional,
1979. p. 36.

Francisco, pelo ouvidor da comarca de Alagoas Manoel Gouvea
Alvarez. Naquela ocasião, estavam presentes o Diretor dos índios
designado, José Francisco Pinho, o capitão mor, Pedro da Fonseca
de Souza, e outras pessoas da circunvizinhança. Tais agentes e “mais
índios da antiga aldeia de Pambu” decidiram erigir a vila na ilha de
Pambú, “por ser a ditta ilha nesse destricto a que tem as qualidades e
circunstancias mais attendiveis para ficar nella estabelecida a Villa, e
não na Ilha da Vargem”1192. Ora, em 1672, o capuchinho Martinho de
Nantes havia sido estimulado por Francisco Rodrigues a se instalar na
ilha de Pambu, “onde havia uma bonita aldeia de cariris”1193 a fim de
erigir uma aldeia de catequização daquela etnia. Martinho de Nantes,

1194 CARTA do governador da
capitania de Pernambuco, Henrique
Luís Pereira Freire de Andrada, ao rei
(D. João V), sobre a representação
dos índios Tapuias em que se
queixam dos maus tratos dos que se
afastam da conversão, e a respeito de
suas terras e do cativeiro, que tendo
sito consultada pela Mesa da
Consciência,
remeteu
para
o
Conselho Ultramarino a cópia da
Junta das Missões e a distribuição
das aldeias. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 55, D.
4767.

ao invés, se fixou em Uracapá. No entanto, em 1739, existia uma

1195 MARTIN, Gabriela. Arqueologia
nas missões religiosas do Nordeste
do Brasil. Cadernos de Estudos
Sociais, Recife, v. 6, n. 1, p. 171,
1990.

fértil”1195. Em decorrência disso,

1196 MARTIN, Gabriela. Arqueologia
nas missões...Opus cit., p. 171.
1197 TERMO de registro de mudança
da vila da ilha de Assunção para a do
Pambú.
In
Livro
composto,
principalmente de cartas, portarias e
mapas
versando sobre vários
assuntos, relacionados com a
administração de Pernambuco e das
capitanias anexas, tais como: índios,
estabelecimento de vilas e aldeias.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I – 12, 3, 34.

aldeia missioneira em Pambu de índios Cariris, dedicada à Nossa
Senhora da Conceição, contendo 100 fogos e administrada por outro
capuchinho, Frei Angelo das Chagas1194. De acordo com as
prospecções arqueológicas realizadas por Gabriela Martin, “o grupo
de missionários que iniciaram a evangelização do sertão do São
Francisco instalaram-se nas áreas onde já existiam aldeias
estabelecidas de índios sedentários dedicados à agricultura e que
estavam situados, principalmente, nas ilhas fluviais de solo mais
a arqueóloga destaca que “o

estabelecimento das aldeias indígenas precedeu a implantação das
missões nos mesmos lugares e não o contrário”1196.
Essa missão e o território da antiga aldeia cariri foram
reapropriados e reutilizados pelos representantes da Coroa na
edificação da vila de Assunção: “no lugar da dita Ilha do Pambu, inda
existe a Igreja, e vestigios da antiga aldeia da Ilha para onde se
mudarão o dito Diretor, e os Principaes, e mais indios que se achão
agregados nesta ilha da Vargem”1197. A inconveniência de Vargem, por
sua vez, dizia respeito às suas características geográficas – “hé muito
esteril de pastos para os gados, e de todo o genero de madeiras, e
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carece de terras bastante apta para as lavouras, plantas, e rossas de
todos os moradores”1198. Isso se devia à reduzida dimensão da ilha:
“tem só trez legoas de comprido, e meya de largueza”1199. Ao contrário
de Pambú, “a mayor deste território, que tem cinco legoas, ou mais de
comprido, e huma de largura, e muita fertilidade de pastos, e se
conserca ainda no prezente ano, sendo de grande seca, e tem
madeiras capaz de servirem aos moradores para edificarem suas
cazas”

1200

. No caso das duas vilas de índios instaladas em ilhas do rio

São Francisco – Assunção e Santa Rita – a própria ilha configurou o
termo do concelho e o patrimônio da Câmara, ambos se confundindo
com os contornos insulares.
Sem dúvida, a vila Viçosa Real, antes missão jesuítica da serra
da Ibiapaba, é outro caso emblemático dos acordos feitos entre os
índios e os colonizadores materializados no local de implantação da
aldeia e, posteriormente, do concelho. Em 1660, o padre Antônio
Vieira havia chegado à serra da Ibiapaba, onde os jesuítas Pedro
Pedrosa e Antônio Ribeiro catequizavam muitos neófitos da etnia
Tabajara, distribuídos em 20 povoações1201. Durante a subida, Vieira
testemunhou focos de excelentes águas para consumo, porém raros.
Viu, ainda, que os índios viviam da caça, do cultivo da mandioca, da
plantação de alguns legumes1202 e do mel, espesso e escuro,
produzido pelas abelhas “tobí”1203. João da Maia da Gama visitou a
aldeia da Ibiapaba em 1728, deixando um relato minucioso das
paragens visitadas em sua viagem de São Luís a Recife pelo interior
das capitanias do Norte. Em Ibiapaba, Gama descreveu os aspectos
utilitários e a fertilidade da terra do promontório, dos quais as
comunidades se valiam porque “produzem exscellentemente todo o
genero de legumes, de mandiocas batatas, e tudo o mais que nella
plantão”1204. A intenção do padre Vieira, entretanto, se relacionava em
congregar os povos das 20 aldeias “em uma só grande, com igreja

1198 TERMO de registro de mudança
da vila da ilha de Assunção para a do
Pambú.
In
Livro
composto,
principalmente de cartas, portarias e
mapas
versando sobre vários
assuntos, relacionados com a
administração de Pernambuco e das
capitanias anexas, tais como: índios,
estabelecimento de vilas e aldeias.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: I – 12, 3, 34.
1199 idem.
1200 idem.
1201 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus no Brasil. Vol. 3.
Rio de Janeiro: Instituto Nacional do
Livro, 1938. p. 27.
1202 VIEIRA, pe. Antônio. Escritos
instrumentais sobre os índios. São
Paulo: EDUC/Loyola/Giordano, 1992.
p. 148.
103 PAPAVERO, Nelson; TEIXEIRA,
Dante Martins; CHIQUIERI, Abner. As
“Adnotationes” do jesuíta Johann
Breuer sobre a História Natural da
missão de Ibiapaba, Ceará (1789).
Arquivos de Zoologia, vol. 42(3), São
Paulo, 133-159, 2011.
1204 DIÃRIO de viagem de regresso
para o Reino, de João da Maia da
Gama, e de inspecção das barras dos
rios do Maranhão e das capitanias do
Norte, em 1728. In MARTINS, F. A.
Oliveira. Um herói esquecido (João da
Maia da Gama). Vol. 2. Lisboa:
Divisão de Publicações e Biblioteca
Agência Geral das Colónias, 1944. p.
60.
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1205 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus...Opus cit., p.
27.
1206 LEITE, Serafim. História da
Companhia de Jesus...Opus cit., p.
64.
1207 REQUERIMENTO do mestre
piloto Manoel Rodrigues dos Santos
ao rei, D. José I, pedindo que se
passe
novas
ordens
para
demarcação e divisão das novas vilas
criadas no sertão de Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 106,
D. 8204.
1208 MOREIRA, Rafael. A arte de
ruação e a cidade luso-brasileira.
Cadernos LAP, nº 37, jan.-jun., São
Paulo, p. 16, 2003.
1209 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 64.
1210 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 82.
1211 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 265.

capaz para todos”1205. Tal anseio foi concretizado em 1700, com as
ações do jesuíta Ascenso Gago, que ali fundou definitivamente a
missão de Nossa Senhora da Assunção da Ibiapaba. A escolha do
lugar foi negociada com os principais das três tribos reunidas no
aldeamento desenhado em forma regular em torno de um grande
terreiro com ruas bem delineadas1206.
Em 1759, ano da conversão da missão em vila, os
representantes da Coroa, incumbidos na elevação e determinação da
forma do núcleo urbano, optaram por erguê-lo nas circunvizinhanças
do antigo aldeamento definido por Gago e os principais. O mestre
piloto, Manoel Rodrigues dos Santos, acompanhou o ouvidor geral de
Pernambuco, Bernardo Coelho da Gama Casco, que juntos com o
novo Diretor, demarcaram e dividiram a vila no terreno, seguindo as
lógicas de “ruação” divulgadas pelas cartas régias e autos de
criação1207. Rafael Moreira explica que o termo “arruar” significa
alinhar, traçar a direito um percurso arruado direcionado em linha reta
ou retilínea1208. De fato, o desenho de vila Viçosa seguiu os padrões
geométricos de regularidade e os conceitos de espacialidade do
iluminismo, tomando emprestado do Renascimento a técnica de
idealizar “cidades”1209.
Ainda na capitania do Ceará Grande, a implantação da vila de
Montemor o Novo da América ocorreu em territórios herdados. Os
Autos de elevação da missão da Palma identificaram a “povoação de
aldeia e antiga missão” como o local eleito em que seria demarcado
no chão o desenho da vila de Montemor1210. Experiências visuais e o
exame dos arredores feitos pelo ouvidor da comarca, Victorino Soares
Barbosa, junto do engenheiro Custódio Francisco de Azevedo,
corroboraram a escolha1211. Logo, os parâmetros de conveniência,
aqui particularmente relativos às características geográficas do
terreno, à comodidade e utilidade da área para a sobrevivência dos
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moradores, prevendo a expansão social e material da povoação,
recaíram em territórios de escolha pregressa por parte dos indígenas.
Curiosamente, as sutilezas do mundo indígena aparecem na
demarcação do termo – “para o norte até o lugar chamado Hipu do
Riacho Acarape...buscando o nascente até a fazanda chamada
Humari, e para a parte do poente...todas as serras que desaguam as
suas aguas para o dito Xoró”1212. Como se vê, a materialidade da vila
e sua circunscrição administrativa representam nos novos espaços
configurados pelos oficiais da Coroa o hibridismo fruto das
experiências sociais dos agentes envolvidos. Numa primeira leitura
acentua-se o imperativo da cultura europeia sobre a comunidade
nativa, sendo, dessa forma, na aparência, a definição do território da
vila nesses sertões uma operação unilateral. Mas, uma visão mais
acurada e amparada por investigações arqueológicas permite
vislumbrar as contribuições das preexistências indígenas no processo;
dito de outro modo, o termo de Montemor confundia-se, em certas
áreas, com os contornos dos espaços culturalmente transformados
pelos índios, representando a inclusão da alteridade na formação do
concelho da própria vila, do urbano enfim.
No entanto, como o desenho das vilas (idealizado pela Coroa e
codificado em texto) traduzia a vontade de civilizar os índios tornandoos vassalos de Sua Majestade e ao mesmo tempo apropriava-se das
preexistências espaciais que também interfeririam no projeto?
Como dito, a forma das vilas planificadas durante a Ilustração
conjugava princípios estéticos herdados do Renascimento. Contudo,
à forma urbis atribui-se representações próprias da cultura do
iluminismo, na qual a utopia da cidade ideal alinha-se a valores de
civilidade1213. Na esteira dos estudos de Renata Araujo e Beatriz
Bueno, cabe recordar que a realização urbana praticada no período
pombalino buscou dosar pragmatismo e idealismo utópico1214. Para
Araujo, o urbanismo pombalino apresenta-se como a mais eloquente
manifestação do pragmatismo, seja pelo uso do desenho de Lisboa
(pós terremoto de 1755) e da técnica da engenharia militar, como pela

1212 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 269.
1213 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 65.
1214 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 63.
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1215 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 63.
1216 BUENO, Beatriz P. Siqueira.
Desenho e desígnio: o Brasil dos
engenheiros militares (1500-1822).
Tese (doutorado em Arquitetura e
Urbanismo),
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2001, p. 631.
1217 REGISTRO da mudança da vila
da ilha de Assunção para a ilha de
Pambú. Manuscrito da Fundação da
Biblioteca Nacional. localizador: I -2,
3, 35.
1218 idem.

adesão ao ideário discursivo de espaço civilizador1215. Bueno, por seu
turno, aborda o desenho geométrico das vilas do Setecentos como
resultado de um processo dialético em que o engenheiro militar, ou
outro oficial da Coroa responsável pelo projeto, combina teoria e
práxis. O projeto, dessa maneira, era fruto de um atento exame da
envolvente, da atividade de levantamento, do arruamento dos chãos
de terra e do ato de imaginar o edifício ou a forma urbana1216.
A vila de Assunção é uma criação ex nihilo, cujo direcionamento
espacial e o “desenho por escrito”, constante nas ordens do
governador Luís Diogo Lobo da Silva, foram enviados ao corregedor
da comarca de Alagoas, Manoel Gouvea Alvarez, que ficou incumbido
de implantar a vila segundo as normas expedidas do Recife. O ouvidor
constatou que a ilha de Pambú tinha os atributos físicos e naturais
cômodos ao erguimento do núcleo urbano. Ao contrário da ilha da
Vargem, “pois se acha nella húa pequena Aldea, de poucos, pobres
cazaes de índios, sem outros moradores brancos, o que tudo conduz,
a fazer preciza, e necessária a mudança da gente que se acha nesta
Coube a Gouvea Alvarez deliberar sobre o traslado dos índios de uma
ilha a outra. Pambú distinguia-se como espaço da felicidade, “pois
vivendo em tam louvavel união os Indios agregados das diversas
Aldeas do Araxá, da Nação Porcaz e Brancarauz, com outros que
andavão disperos quando não habitavão o Brejo da Gama”1217. Dessa
maneira, não havia melhor geografia para se fundar uma vila
consubstanciada na felicidade e bem comum dos povos. Todos os
aspectos mencionados encaminhavam a povoação ao progresso
social e urbano aspirado pelo Diretório dos Índios.
Ao Diretor coube a demarcação do “espaço de terra para as
cazas, e quintaes, fazendo com que fiquem todas com igoaldade, e a
mesma boa perspectiva, e as ruas todas direitas e largas, e a Praça
espaçosa...deixando sempre largura, o bom terreiro junto da Igreja,
levantandosse logo o Pelourinho, Casa de Camera, de audiência, e
Cadea”1218. O discurso presente no excerto não é inovador. Está

Novos horizontes urbanos

345

presente em quase todas as cartas régias de fundação de vilas
emitidas por D. João V e D. José I. Aliás, os termos empregados são
sempre os mesmos: ruas diretas e largas, praça central, entre outros.
N a retórica das formas encontra-se representado o ideal social
almejado, simplificando a uniformidade das casas e a regularidade do
conjunto boa ordem (“polícia”) e bom governo. Recorde-se que na
“república” idealizada um dos traços de civilização era a igualdade dos
povos visivelmente apreendida na forma como as povoações eram
construídas, permitindo por analogia associar a “formosura” da
paisagem urbana à ordem social pretendida.
Assim como Assunção, o projeto da vila de Montemor o Novo da
América foi “traçado” em texto, no “Termo da Demarcação e
Assignação do Terreno”1219. O arquiteto cearense José Liberal de
Castro, em artigo publicado na Revista do Instituto do Ceará, analisou
com todo o cuidado o método empregado na implantação da vila,
analisando a métrica e os significados intrínsecos alinhados ao ideário
ilustrado de construção de cidades1220. Em 2 de abril de 1764, o
ouvidor Victorino Soares Barbosa e o engenheiro Custódio Francisco
de Azevedo deram inicio aos trabalhos de demarcação do termo, do
rossio, da praça e dos chãos de terra de Montemor. O engenheiro
trouxe consigo uma prancheta ou círculo dimensório a fim de transpor
do papel ao terreno as medidas do desenho imaginado1221. Observase que a forma urbana se originava do levantamento topográfico do
sitio no qual deveria se acomodar o desenho teórico convertido
concretamente em vila no território1222.
Primeiramente, uma área retangular de 165 braças de comprido
por 135 braças de largura foi definida e, em seu interior, uma praça de
80x40 braças foi estabelecida1223. A praça funcionaria como elemento
balizador das etapas ulteriores de arruação e determinação dos lotes
das moradas e dos edifícios públicos. Às casas destinaram-se
terrenos de 30x30 palmos, enquanto que à Casa de Câmara e demais

1219 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 265267.
1220 CASTRO, José Liberal de.
Urbanização pombalina no Ceará: a
paisagem da vila de Montemor-oNovo da América. Revista do Instituto
do Ceará, Fortaleza, nº. 113, p. 35-81,
1999.
1221 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 265.
1222 ARAUJO, Renata Malcher de.
As cidades da Amazónia...Opus cit.,
p. 42.
1223 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 266.

1224 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 266.

construções públicas lotes de 60x60 palmos1224. É visível a relação de
proporção geométrica entre ambos os lotes. A igreja matriz,

1225 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 266.

centralizada num dos lados da praça, e “ponto de fuga” da perspectiva

1226 REGISTRO dos Autos de
erecção da real villa de Monte-mór o
Novo da América...Opus cit., p. 267.

deixando 10 palmos de cada lado da igreja reservados para futura

da povoação, devera ser fabricada em terreno de 80x40 palmos,
ampliações ou reformas estruturais1225. Quanto à “rua principal da
mesma praça”, foi fixada a medida de 85 palmos de largura e para a
travessas e demais ruas paralelas a dimensão de 40 palmos. Na rua
principal, nas travessas e ao redor da praça foram previstas 154
moradas de casas1226. O “desenho por escrito” imaginado para
Montemor (figura 27) se aproxima àquele proposto para a vila de São
José de Mipibu (figura 28) no tocante à configuração da praça, da
localização da igreja, e com destaque para a larga rua central alinhada
ao templo.

LEGENDA:

LEGE

Matriz (80 x 40 palmos)

Matri

Lotes Institucionais (60 x 60 palmos)

Lotes

Lotes residenciais (30 x 30 palmos)
Lotes para comboeiros (30 x 30 palmos)
Área para nova vila (165 x 135 braças)

Lotes

Lotes
Área

NOTA: 1
1

PRAÇA DA MATRIZ

RUA PRINCIPAL

RUA TRANSVERSAL

NOTA: 1 braça = 2,20 metros;
1 palmo = 0,22 metros;

Arma

TOTAL: 1
vila foram

RUA TRANSVERSAL

TOTAL: 154 moradias, porém para esta
vila foram contruídas 156 habitações.

RUA TRANSVERSAL

RUA TRANSVERSAL

Armazém (60 x 30 palmos)

RUA TRANSVERSAL

RUA TRANSVERSAL

RUA TRANSVERSAL
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Figura 27 – Planta da vila de Montemor o Novo da América. Desenho e interpretação do autor
segundo o “Registro dos Autos da erecção real villa de Monte-mor o Novo da Americam, na capitania
do Ceara Grande. Termo de demarcação e assignação do terreno”. In Revista do Instituto do Ceará,
Fortaleza, 1891, p. 265-267.
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Figura 28 – Planta da vila de São João de Mipibu, 1762. In OFICIO do governador da capitania de
Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a diligência do
ouvidor das Alagoas, Manoel de Gouveia Álvares, e o Juiz de Fora, Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo
Branco, para a instalação das novas vilas de índios. AHU_ACL_CU_Pernambuco, Cx. 98, D. 7671.
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Determinados elementos preexistentes na paisagem do lugar
ajudaram o engenheiro Custódio de Azevedo a dar a forma definitiva
à vila. Devido à inclinação e à sinuosidade de um caminho
desenvolvido logo atrás da igreja matriz, o eixo imaginado para a praça
foi rompido. A igreja, por sua vez, estava “solta” na praça, em vez de
sua fachada seguir o alinhamento proposto. A “rua principal”, eixo de
simetria do projeto, apresenta-se inclinado. O resultado final do
desenho de Montemor o Novo traduz o pragmatismo dos envolvidos
em “dar corpo” às recomendações (geo)métricas constantes no
“Termo de demarcação e assignação do terreno”. Conforme se
percebe na planta do botânico Francisco Freire Alemão (figura 29), a
forma urbis marcada pela grande praça, pela rua principal e a pelas
padronizadas fachadas das casas (6,60m = 30 palmos), seguem os
ideais racionais preconizados no código estético do documento régio
simbolizando a civilidade pretendida.

Figura 29 – Planta da cidade de Baturité (antiga vila de Montemor o Novo da América), 16 de fevereiro de 1860.
Desenho manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: I – 28, 9, 33.

Ainda na capitania do Ceará Grande, o projeto urbano da vila
Real do Crato (antes missão capuchinha do Miranda) preceptivas
plásticas similares aos demais núcleos urbanos supracitados. Em 21
de junho de 1764, as atividades de demarcação da vila, do rossio e do
termo foram levadas a cabo pelo juiz de fora de Pernambuco, Miguel
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Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco, o mesmo que havia instalado
a vila de Portalegre situada na capitania do Rio Grande1227. Diga-se de
passagem, como se verificou na documentação do período que os
ouvidores, juízes de fora, capitães-mores, governadores e outros
representantes da Coroa foram os “planificadores”, implantando
muitos dos projetos de vilas nos sertões do Norte e em outras partes
do Brasil colonial, como mostraram as pesquisas de Maria Helena
Ochi Flexor1228 e Roberta Marx Delson1229. O documento que
determinou a forma urbana de Crato previa “alinham.to da configuração
e forma, com q´ havia de fazer o arruamento”1230. Os trabalhos de
arruamento deviam começar pela igreja utilizando o sistema de
cordeamento1231. A praça e os chãos de terra destinados às casas de
moradia também se regulavam “pela igreja q´ nella existe arruinada a
qual tem de frente 50 palmos, e 100 palmos de fundo, se deixarão 20
palmos de área na frente de seus dois lados, em cada hum o que
pudesse ser necessário para o tempo adiante vindo-se a fazer de novo
como carece”1232. Naquele momento, se optou por uma praça
quadrada medindo 30 x 30 braças. Já o rossio, ou área da vila
reservada ao uso comum dos moradores e ampliação material da vila,
teria 300 braças em quadra
a

metodologia

1233

pragmática

. Crato, assim, se fez no chão, segundo
de

desenhar

vilas

adaptadas

condicionantes geográficas locais e ao território herdado

às
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.

É provável que Pina Castelo Branco tenha “cordeado” a vila de
Crato em consonância com as ordens expedidas da Coroa, conferindo
ao seu traçado a regularidade pretendida. Não obstante, os índios e o
Diretor fabricaram casas de taipa cobertas de palha que, para o
ouvidor José da Costa Dias e Barros, eram arquiteturas que
“deformavam” a paisagem da povoação, “indignas de (h)abitação de
homens, e desviadas do devido alinham.to ao mesmo tempo q´ na

1227 NOTAS sobre a criação da vila
do Crato extraídas do livro de
inventário dos bens da igreja da
missão de Jucá. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Localizador: I – 28, 09,
010.
Por meio das fontes da época, o
arquiteto
Rubenilson
Teixeira
desconstruiu a forma urbana da vila
de Portalegre. Ver TEIXEIRA,
Rubenilson Brazão. Da cidade de
Deus à cidade dos homens:
secularização do uso, da forma e da
função urbana. Natal: EDUFRN,
2009. p. 250-257.
1228 FLEXOR, Maria Helena Ochi.
Núcleos urbanos planejados do
século XVIII e a estratégia de
civilização dos índios do Brasil. In
SILVA, Maria Beatriz Nizza da
(coord.). Cultura portuguesa na terra
de Santa Cruz. Lisboa: Editorial
Estampa, 1995. p. 84.
1229 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas para o Brasil...Opus cit., p. 6987.
1230 NOTAS sobre a criação da vila
do Crato extraídas do livro de
inventário dos bens da igreja da
missão de Jucá. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Localizador: I – 28, 09,
010.
1231 O dicionário de Raphael Bluteau
atribui o seguinte ao verbete
“cordear”: “medir alguma coisa com
uma corda”. Nesse sentido, a
cordeação seria a técnica empregada
para traçar o desenho da vila de
maneira pragmática, diretamente no
terreno. Ver BLUTEAU, Raphael.
Vocabulario Portuguez...Opus cit., p.
546.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 5
nov. 2016.
1232 NOTAS sobre a criação da vila
do Crato extraídas do livro de
inventário dos bens da igreja da
missão de Jucá. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro. Localizador: I – 28, 09,
010.
1233 idem.
1234 ARAUJO, Renata Malcher de.
Desenhar cidades no papel e no
terreno...Opus cit., p. 185.
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1235 CARTA do ouvidor do Ceará,
José da Costa Dias e Barros, à
rainha, D. Maria I, apontando as
causas da desordem na capitania e
pedindo a aprovação para as fintas
que estabeleceu. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 564.

creasão da mesma V.ª forão estabelessidas todas as boas

1236 idem.

Crato”1236, documento primoroso formado por sete parágrafos com

1237 idem.

providencias de medisoens, alinham.tos e abertudas das ruas”1235. Para
“remediar” esse quadro, que em certa medida ia na contramão do
projeto de civilização do Diretório, Dias e Barros redigiu, em 1778, o
“Provimento sobre o regulamento e aforamento das cazas da vila do
temas voltados à remodelação da paisagem urbana de Crato e
aforamento das casas de acordo com a localização e os materiais
empregados na construção.
No primeiro parágrafo do Provimento, os oficiais da Câmara
foram exortados a edificar suas casas com, no mínimo, quatro braças
de frente, “e no interior e fundo da aria farão ao q´ lhe pareser; pena
de pagada cada hum executivam.te 6$000 rs. annuaes no fim de cada
ano”1237. De partida, as recomendações do ouvidor envolviam aqueles
elementos que, pelo seu aspecto moral, deveriam influenciar a
civilização dos índios. A “deformidade” e “indignidade” do conjunto
arquitetônico da vila de Crato motivou a escrita do segundo inciso, no
qual numa espécie de “renascimento” (o verbo usado é reedificar) da
paisagem urbana deveria atingir uma imagem ideal (prospecto foi o
termo empregado) de aparência definida por doutrinas estéticas de
regularidade e simetria:
Todas as pessoas q’ tem cazas de palha, ou ainda de telha
desformes e indignas, as formarão e reedificarão de novo, ou as
largarão da sua mão a q.

m

as quizer reedificar com as

condisoens abaixo extabelecidas no precizo termo de todo este
e

a

prez. ano; pena de ficarem os xãos devolutos a Camara p. as
dar de foro a quem os pretender: mas isto se entenderá daquelas
to

cazas q’ se achão citas no alinham. q’ deixo formado das ruas
e da Prasa. Similhantem.

te

todos os moradores q’ tiverem as

cazas ou mais adiantadas, ou mais recolhidas do determinado
to

alinham. serão obrig.

dos

a cordalas ou a hir enxer o terreno, e
to

formar o prospecto das mesmas cazas no alinham. q’ lhe he
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competente e confrontante, e isto no referido termo e com a
a

sobred. pena

1238

.

Em seguida, no parágrafo terceiro, se determinou com quais
materiais as moradias deveriam ser construídas ou reformadas – “tijolo
ou adobe cru ligado com barro formando primr.º as paredes com bons
paus mestres a pique, rebocadas de cal e caiadas”1239. Cada casa teria

1238 CARTA do ouvidor do Ceará,
José da Costa Dias e Barros, à
rainha, D. Maria I, apontando as
causas da desordem na capitania e
pedindo a aprovação para as fintas
que estabeleceu. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 564.
1239 idem.
1240 idem.

12 palmos (2,64 m) de altura com fachada composta por janelas de 5

1241 idem.

palmos de altura e 4 palmos e meio de largura (1,10 x 0,99 m), já as

1243 idem.

portas teriam vão luz de 10 palmos de altura e 5 de largura (2,2 x 1,10

1244 idem.

m)1240. As janelas estariam niveladas com a altura da porta para
harmonizar o “prospecto” da rua. Rejeitava-se a palha em favor da
telha como material de cobertura1241. A “sumeira”, ou o que hoje se
conhece como beiral do telhado, estaria afastada 3 palmos (0,66 m)
da parede da fachada, com o propósito de evitar “copiar” ou “alpendre”
que escurece a casa deixando-a “disforme” ou sem a formosura do
arranjo ritmado por porta-janela1242. Em compensação, “poderão ter
copiares aquelas cazas que ficão no lado das ruas q´ correm Norte Sul
olhando p.ª o Nacente, donde geralm.te vem os xuveiros”1243.
O quarto parágrafo arrola o valor dos foros – 80 rs. por braça de
dez palmos. O aforamento seria lançado num caderno de tombo
guardado na Câmara e de responsabilidade do escrivão. Ali, seriam
especificados os nomes dos donos das casas e o respectivo tributo
pago anualmente1244. Doravante, no sexto inciso, Dias e Barros
destina o lado oriental da praça, “q´ fica demarcado fronteiro a Igreja”,
para uso exclusivo da população indígena, “os quaes não poderão
edificar em outra alguã parte”1245. Nesse aspecto, a autoridade régia
determina uma espécie de zoneamento, isolando os indígenas no lado
oriental da praça. Finalmente, o último ponto do Provimento ordenou,
a todos os oficiais do concelho, que o documento fosse lido em dia de

1242 idem.

1245 idem.
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1246 CARTA do ouvidor do Ceará,
José da Costa Dias e Barros, à
rainha, D. Maria I, apontando as
causas da desordem na capitania e
pedindo a aprovação para as fintas
que estabeleceu. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 564.
1247 NOTICIA e informações das
vilas e aldeias das freguesias dos
sertões de baixo da capitania da
Bahia. Manuscrito da Fundação da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: 08, 02, 022.

vereação, assim como o tornasse público “para não alegarem de
ignorancia...os moradores desta V.ª”1246.
O termo de Crato foi definido pelo juiz de fora Miguel Carlos
Caldeira de Pina Castelo Branco. Em geral, o termo das vilas de
índios, assim como se observou nas outras modalidades de
concelhos, consistia de território muito extenso, definido pelos
contornos das ribeiras ou por montanhas. No entanto, houve algumas
exceções à regra, como nas vilas de Assunção e Santa Maria,

1248 ALVARÁ sobre a medição da
légua de terra para as aldeias. Anais
da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Vol. XXVIII. Rio de Janeiro:
Officinas de Arte Graphicas da
Bibliotheca Nacional, 1908. p. 393.

situadas em ilhas do rio São Francisco, cujo espaço da circunscrição

1249 EXPOSIÇÃO do arcebispo D.
Fr. Antonio Corrêa, sobre as igrejas,
parochos e missões do arcebispado
da Bahia. Anais da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Vol.
XXXVI. Officinas de Arte Graphicas
da Bibliotheca Nacional, 1908. p. 160.

Pombal, Mirandela e Tomar, implantadas nos sertões de Baixo da

1250 KANTOR, Íris. Usos gepolíticos
da memória toponímica...Opus cit., p.
309.

aldeias missioneiras com mais de 100 casais, terra essa confirmada

administrativa se resumia à própria ilha. Além dessas, a Coroa
estipulou como termo e patrimônio da Câmara das vilas de Soure,
capitania da Bahia, uma área de uma légua em quadra destinada à
agricultura de subsistência1247. Essa dimensão talvez se refira à
sesmaria de uma légua em quadra concedida por D. Pedro II às
pelo alvará de 23 de novembro de 17001248.
Qualquer que seja a origem, os termos das vilas de índios dos
sertões da Bahia se configuraram no espaço de maneira particular.
Eles foram demarcados dentro das circunscrições do concelho a que
pertenciam antes da elevação à condição de vila. A esse respeito, o
arcebispo da Bahia, D. Fr. Antônio Corrêa, os descrevia como
“encravados nas freguesias de brancos”1249, que, no sentido
metafórico, se aproxima a uma certa “topofagia”, isto é, o termo da
“vila de brancos” engolia o termo da “vila de índios” (figura 30). De
acordo com Kantor, a carta régia de 12 de maio de 1798, que havia
extinguido o Diretório dos Índios, retirou as sesmarias dos indígenas
confirmadas no alvará de 23 de novembro, colocando-as disponíveis
para a venda1250.
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Figura 30 – Exemplo de “topofagia”. O termo da vila de Tomar “encravado” na
freguesia de Nossa Senhora dos Campos do Rio Real. Imagem retirada da “Carta
topographica da provincia de Sergipe, 1831. Mapa da FBN disponível em
http://www.bn.br. Acesso em 9 mar. 2016.

***
Qual o panorama da rede de povoações dos sertões do Norte
em 1820? Houve aumento se comparado com o período pombalino?
E sua relação com as áreas mais populosas e ditas “centrais” aos
interesses da Coroa? Com efeito, entre 1750-1820, 63 povoações
foram elevadas à condição de vila (mapa temático 15). Se se adiciona
esse número à quantidade de concelhos implantados na cronologia
precedente – 12 no total – se tem um total de 75 vilas. O reinado de
D. José I se mostrou como um “ponto de inflexão” nos processos de
urbanização efetuados nas zonas interiorizadas das capitanias do
Norte (37 vilas criadas em detrimento dos 26 concelhos fundados
entre 1778-1820), pois o “urbano” se apresentou como “mola” das
políticas de povoamento, de definição das fronteiras e de civilização
das gentes. A quantidade de vilas em 1820 superou sobremaneira à
dos julgados (10). Sabe-se que essa modalidade institucional havia
sido preferida nas áreas de menor adensamento populacional, como
os sertões relacionados à criação de gado, ou em áreas onde a Coroa
quis restringir o poder das elites locais sobre o espaço, criando vilas
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1251 BOAVENTURA, Deusa Maria
Rodrigues. Urbanização em Goiás no
século XVIII. Tese (doutorado em
História e fundamentos da Arquitetura
e do Urbanismo) – Faculdade de
Arquitetura
e
Urbanismo,
Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2007, p. 131.

nos lugares cujos “mandatários” estavam afinados à sua geopolítica.
Um caso emblemático é o da capitania de Goiás, território de
mineração, que até 1814 possuía unicamente uma vila – Vila Boa de
Goiás – e 14 julgados1251. Tomando agora a dualidade sertão versus
litoral, as estimativas mostram um significativo incremento das
políticas metropolitanas nos sertões do Norte. Na faixa da costa
atlântica, associada principalmente ao cultivo da cana-de-açúcar e à
comercialização de escravos, existiam 50 concelhos em 1820, número
de fato um pouco abaixo daquele relativo às áreas tidas como
“periféricas” (63) que aparentemente lhe orbitavam. Esse índice diz
muito sobre o papel nada coadjuvante das zonas interiorizadas e,
sobretudo, se refere à complexidade das relações sociais ali operadas.
Por sua vez, a rede de freguesias continuou a superar em número as
povoações civis, mas ambas se empenhavam, lado a lado, em cumprir
os desígnios do rei, fazendo parte de um império em que Igreja e
Estado se confundiam.
Mas o que representava para a urbanização dos sertões do
Norte a inclusão (ou exclusão) de uma povoação oficial no território?
Sem dúvida, o aparecimento em especial de uma vila provocava o
rearranjo do sistema e a consolidação da rede de relações das elites
locais que haviam pleiteado a promoção hierárquica. A propósito, o
surgimento de uma simples “aplicação” num concelho acarretava
tensões às vezes somente apaziguadas após a emissão de parecer
de Sua Majestade. Na escala da comarca ou da capitania, o conflito
se manifestava quando as fronteiras das circunscrições estavam em
disputa, fruto de demandas de diferentes agentes. As paisagens dos
sertões do Norte resultaram assim dos jogos de poder, negociações e
litígios, temas a serem abordados nas próximas páginas.
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CAPÍTULO 6 – Sertões, tensões: territórios e
hierarquias em disputa

O

surgimento de uma vila ou de outra modalidade de
povoação

oficial

(freguesia,

julgado,

cidade)

acarretava em perturbação no território das demais.

Com relação ao termo do antigo concelho, ao qual subordinava-se a
povoação anteriormente, a elite local tendia a reclamar à Coroa a
perda de espaço justificando a antiguidade de posse ou o desdém das
autoridades régias mais afeitas à “nobreza” da nova vila. Por vezes, a
elevação de status impulsionava outros povos de diferentes lugares,
inclusive de outras capitanias, a peticionar a concessão da autonomia
municipal. Nesse caso, os requerentes costumavam escrever
representações narrando, com evidentes “tintas” retóricas, aspectos
da povoação nos âmbitos econômico, social e simbólico, utilizando
adjetivos que a destacava das demais circunvizinhas ou mesmo dos
concelhos recém-criados. Cláudia Damasceno Fonseca chamou a
atenção ao “enobrecimento” que os títulos – freguesia, julgado, vila e
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1252
FONSECA,
Cláudia
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e
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Minas
setecentistas. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2011. p. 335.
1253
MAGALHÃES,
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municipal na época Moderna.
Miunças 1. Coimbra: Imprensa da
Universidade de Coimbra, 2011. p.
73.
1254
MAGALHÃES,
Joaquim
Romero.
Concelhos
e
organização...Opus cit., p. 25.

cidade - conferiam às localidades que as recebiam, ajudando as elites
a controlar o território e obter mais facilmente mercês régias1252.
Não obstante, o embate poderia levar meses ou longos anos,
mas a Coroa, consciente dessas tensões, busca equilibrar-se na área
de poder em que se colocava1253. Com lembra Joaquim Romero
Magalhães, o poder central via o ordenamento sócio-espacial como
parte integrante de suas políticas, procurando não desequilibrar uma
fração do sistema comprometendo a simetria do todo1254. Então, cabialhe a decisão final de cimentar as redes de relações das elites entre si
e sobre o território ou enfraquecê-las, através da concessão de títulos
que, pelo menos no nível ideológico, distribuíam o poder sobre o
espaço, harmonizando-o.
Isso posto, esse capítulo traz alguns casos ocorridos nos sertões
do Norte de disputa territorial por parte de povoações que aspiravam
títulos honoríficos. Num primeiro momento, serão tratadas as tensões
envolvendo

as

instituições

eclesiásticas;

em

seguida,

serão

abordadas as querelas envolvendo os julgados, as vilas, as comarcas
e as capitanias. Aqui, dois exemplos são dignos de nota. O primeiro
ilustra os desentendimentos entre o governador de Pernambuco,
Caetano Pinto de Miranda Montenegro, e o corregedor da Jacobina,
José da Silva Magalhães, que reclamavam à Coroa a definição dos
respectivos limites jurisdicionais da capitania e da comarca. O
segundo expõe os trabalhos do capitão Francisco de Paula Ribeiro - a
serviço do governo do Maranhão – atinentes à demarcação dos
contornos da capitania, cujos limites foram postos em causa pelas
autoridades e comissários de demarcação da capitania contígua de
Goiás.

6.1. As disputas nas instituições eclesiásticas

Havia duas regiões nevrálgicas na capitania do Piauí: a serra da
Ibiapaba e o riacho de Parnaguá, ambas fronteiriças com o bispado
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de Pernambuco. Sabe-se que, no final do século XVII, os sertões do
Piauí pertenciam, no espiritual e no temporal, a Pernambuco, tanto
que a colação da freguesia de Nossa Senhora da Vitória foi apontada
pelo bispo D. Fr. Francisco de Lima em sua visita ad limina
apostolorum de 1701

1255

. Entre 1717-1722, a Coroa resolveu reformar

o Piauí criando a capitania e a comarca, agora anexas ao governo do
Estado do Maranhão1256. A seguir, por bula papal, ocorreu a
transferência do território do Piauí da diocese de Olinda para o bispado
do Maranhão.
As fontes consultadas apresentam divergência quanto à data de
desmembramento; porém, é possível aludir um ano aproximado. D.
Domingos do Loreto Couto afirmou que a capitania do Piauí estava
sujeita no espiritual “ao Maranhão por desistência que della fez o
Exm.º Bispo D. Frey Jose Fialho atendendo a dificuldade, que havia
pela muita distancia para ser governada pelos prelados deste
Bispado”1257. As longas distâncias e a irregularidade pastoral
motivaram o novo bispo a conceder aquele distrito à diocese de São
Luís. Ora, Fialho foi o sexto bispo de Olinda que havia administrado
aquele vasto bispado de 1725 a 17381258. Numa descrição territorial
da circunscrição eclesiástica de Pernambuco de frei João da
Apresentação Capeli, constata-se que “rodeando por distancia de
innumeraveis legoas athé o lugar, onde está a Serra dos Cocos, e
outra chamada Beypaba, deyxa fora á Parnaiba, e o Péauhim, que na
sua nomeação largou liberalissimo este virtuoso Prelado (D. Fr. Jose
Fialho) ao Exm.º Snr.´ Bispo do Maranhão” (sem grifo no original)1259.
Logo, foi em 1725, ano da nomeação de D. Fialho, que ocorreu a
inclusão do Piauí na diocese do Maranhão e sua correspondente
desanexação do bispado de Pernambuco1260.
Contudo, as fronteiras entre os bispados permaneceram por
muito tempo “abertas”, causando fortes desentendimentos entre as
autoridades, em especial quanto à cobrança dos dízimos. Em 1729, o

1255 NOGUEIRA, Patrícia Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum do
bispado de Pernambuco (1680-1746):
aspectos históricos e historiográficos.
Revista Fontes, n. 2, 2015-1, p. 24.
1256 COSTA, F. A. Pereira.
Cronologia histórica do estado do
Piauí.
São
Cristóvão:
Editora
Artenova, 1974. p. 82-91.
1257 COUTO, D. Domingos do
Loreto. “Desagravos do Brazil e
glórias de Pernambuco. Discursos
brasílicos,
dogmáticos,
bélicos,
apologéticos, moraes e históricos”.
Tomo I. Anais da Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro. Vol. XXVI. Rio de
Janeiro: Officina Typographica da
Bibliotheca Nacional, 1904. p. 168.
1258 Informação retirada do site
www.arquidioceseolindarecife.org.
Acesso em 7 nov. 2016.
1259 EPÍTOME histórico da vida e
acções de D. José Fialho no estado
de bispo de Pernambuco, arcebispo
da Baía e bispo da Guarda, escrito
pelo frei João da Apresentação
Capeli, frade menor da Província do
Brasil. Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (ANTT). Manuscritos do
Brasil, liv. 41.
1260 O historiador F. A. Pereira da
Costa, também se fiando de Loreto
Couto, concluiu que a desanexação
do Piauí de Pernambuco, no âmbito
religioso, ocorreu em 1738.
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1261 CARTA do governador do
bispado do Maranhão, Antonio
Troiano, ao rei, D. João V, sobre a sua
tomada de posse na jurisdição
espiritual do Piauí e informando
acerca da administração religiosa.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 45.

vigário geral e bispo interino do Maranhão, Antonio Troyano, deu conta
à Coroa sobre os trabalhos pastorais exercidos em toda a capitania do
Piauí. Naquela altura, ele havia erigido “aplicações”, nomeado
capelães, “para os moradores que ficão em notaveis distancias,
poderem receber mais prontamente os Sacram.tos...e ser necessario

1262 idem.

aos Parochos andarem todo o anno por caza dos seus fregueses em

1263 idem.

desobriga”1261. Chegando ao riacho do Parnaguá, o vigário geral

1264 idem.
1265 CERTIDÃO do vigário da vila da
Mocha, Thomé de Carvalho e Silva,
sobre o riacho do Parnaguá
pertencer, no espiritual, ao bispado do
Maranhão.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 85.

tomou conhecimento da “rebeldia” dos povos, sob o pretexto “de q´ o
Bispo de Pernambuco lhes mandara por censuras para, me não darem
obediência com o fundamento de dizer pertencem á sua jurisdição”1262.
Na verdade, o padre do curato amovível de São Francisco das Chagas
da Barra do Rio Grande do Sul foi quem havia suscitado o conflito,
pois, antes da anexação do Piauí à diocese do Maranhão, o riacho de
Parnaguá, por concessão do vigário da vila da Mocha, passou a lhe
pertencer. Troiano, em contrapartida, solicitou a Sua Majestade que
ordens fossem expedidas ao bispo D. Jose Fialho para que...
...no referido destricto senão intrometa com sua jurisdição por
pertencer a esta do Maranhão, assim no temporal em q´ ha
annos está, como de presente no espiritual, pois a Bulla
Pontificia indestintam.

te

separa esta Capitania do Bispado de

Pernambuco, sem limitação ou reserva

1263

.

Para “fechar” as fronteiras, ainda que virtualmente, seria
necessário munir o território de pessoas aliadas, cujas figuras
marcariam o pertencimento daquela região ao Maranhão. Com efeito,
o vigário geral trouxe consigo um sacerdote que ocupou o cargo de
cura, “por se poder já hoje fazer hum grande curato e depender de
parocho, que administre os sacramentos aos ditos moradores”1264. O
vigário colado da vila da Mocha, Thomé Carvalho e Silva, deu seu
parecer sobre o caso, afirmando “ser o dito districto (riacho do
Parnaguá), no espiritual deste Bispado de São Luis do Maranhão, não
só pella indivizivel desanexação do Illustrissimo de Pernambuco, e
indivizivel aceitação do Revendissimo do Maranhão”1265. O reforço
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veio também na esfera temporal. O ouvidor Antonio Marques Cardoso,
a par das disputas envolvendo os sacerdotes, resolveu criar os cargos
de juiz ordinário e escrivão, convertendo a freguesia do Parnaguá em
julgado, “o qual administra a justiça aos ditos moradores delle, os
quais pagão os dízimos dos gados, e mais lavouras aos
contractadores
Capitania”

que

arrematão

o

contracto

real

desta

dita

1266

. Nesse trecho, a cobrança dos dízimos aparece como a

verdadeira razão para a demarcação das jurisdições eclesiásticas.
Em 22 de abril de 1732, o bispo de Pernambuco respondeu à
Coroa ratificando o riacho do Parnaguá como território da jurisdição
do Maranhão. Dois anos antes, ela havia ordenado ao pároco de São
Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul o término
definitivo das atividades de desobriga naquela área, pois “o fiz por
entender pertencia aquelle districto á Capitania do Piauhy”1267.
Na freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca
ocorreu outra desavença, porém um pouco diferente da anterior. Ali,
os paroquianos das ribeiras vertentes ao Parnaíba informaram ao
visitador que estavam vinculados a tal curato amovível. No entanto, o
padre do Acaracú, “do termo de Pernambuco”, continuava a
desobriga-los. A fim de “remediar” as divergências, os moradores
solicitaram o comparecimento de Troyano “para que com minha
presença se asentar na verdadeira divisão”1268. Não foi possível
executar a petição devido às tarefas do vigário geral em São Luís. Mas
ele deu parte a D. João V, em busca de “algum remedio,
determinando, q´ a devisão se faça na forma de sua antigua e Reaes
ordens q´ por ella se vê tudo q´ são vertentes a Parnahyba e Piauhy,
he capitania do Piauhy”, logo estavam sob o poder do Maranhão1269.
Ao contrário do que aconteceu com o riacho do Parnaguá, o
bispo de Pernambuco não cedeu a área correspondente às vertentes
do rio Parnaíba à diocese de São Luís. Ele as tratou como parte
integrante da capitania do Ceará, anexa à Pernambuco, e
fundamentou o seu argumento em informações adquiridas dos padres

1266 CERTIDÃO do ouvidor geral do
Piauí, Antonio Marques Cardoso,
sobre o riacho do Parnaguá
pertencer, no espiritual, ao bispado do
Maranhão.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 85.
1267
CARTA
do
bispo
de
Pernambuco, frei D. José Fialho, ao
rei, D. João V, sobre as queixas dos
moradores
do
Piauí
pelo
desempenho do governador do
bispado do Maranhão, Antonio
Troiano, aquando de sua visita à
capitania; descreve as dificuldades da
administração espiritual no que
concerne à divisão geográfica das
paróquias do Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 85.
1268 CARTA do governador do
bispado do Maranhão, Antonio
Troiano, ao rei, D. João V, sobre a sua
tomada de posse na jurisdição
espiritual do Piauí e informando
acerca da administração religiosa.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 45.
1269 idem.
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pelo
desempenho do governador do
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Troiano, aquando de sua visita à
capitania; descreve as dificuldades da
administração espiritual no que
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Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 85.
1271 PROVISÃO (minuta) do rei D.
João V, para o ouvidor geral da
capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo
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Morais
Pereira,
solicitando o seu parecer sobre a
fixação dos limites da diocese do
Maranhão.
Arquivo
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Ultramarino_Maranhão, Cx. 28, D.
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1272 idem.

jesuítas missionários na aldeia da serra da Ibiapaba. Assim, “não para
diminuir deste districto, tirando-o do curato do Acaracú, o que faria, e
de muito mais districtos, que me pertencessem”1270. Às vistas de D.
Fialho, portanto, o riacho do Parnaguá funcionou como uma espécie
de “presente” territorial de Pernambuco para o Maranhão, já essa
outra região em litígio, se porventura confirmasse o seu pertencimento
ao Maranhão, soaria como uma “amputação” arbitrária.
Por provisão de 24 de abril de 1745, D. João V ordenou ao
ouvidor geral do Maranhão, Francisco Raimundo de Morais Pereira, a
fixação dos limites da diocese em decorrência da criação dos bispados
de Mariana e São Paulo1271. O rei solicitou todas as informações
oportunas “para melhor determinação dos limites da Diocese do vosso
destrito”. Numa nota lateral da provisão, Alexandre de Gusmão
mencionou a pouca regularidade
com q´ se achão estabelecidos os confins das Dioceses nos
Estados do Brazil e Maranhão o q´ será do serv.º de Ds´ e utilid.

de

te

dos povos, q´ ao adiante se regulem mais acertadam. por linhas
e rumos, ou por balizas naturaes de montes e rios; q´ em esta
materia de tanta ponderação proceda maduro exame, e
averiguação

1272

.

Dessa forma, a definição dos contornos oficiais dos bispados fazia-se
urgente no período em que se iniciaram as tramitações diplomáticas
que culminariam no Tratado de Madri. As contendas internas deveriam
logo ser sanadas para um bem maior, isto é, a demarcação das
fronteiras da América portuguesa, território que por antonomásia
figurava o próprio rei de Portugal.
Em 1754, o bispo do Pará, D. Miguel de Bulhões e Sousa, havia
recorrido a D. José I com o propósito de conter as instabilidades
clericais e espaciais que corriam por décadas, sendo que a decisão
régia, baseada nas bulas papais e exercendo os direitos de padroado,
concretizaria
a devisão, e demarcação formal dos limites de cada hum dos
co

Bispados do Maranhão, Pará, Pern. , e São Paulo dando a cada
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hum deles seu tt.º pello qual os Prelados saibão os confins dos
seus territórios, e os vassalos de V. Mag.
pertencem

1273

de

a Diocisi a q.

m

.

Infelizmente, não foram localizados mais manuscritos que
pusessem luz sobre esses conflitos e como a Coroa os solucionou. De
toda maneira, e a título de hipótese, é bem provável que o rei tenha
determinado que tanto a serra da Ibiapaba como a serra dos Cocos
(outra área em disputa), ambas na capitania do Ceará e contíguas à
paróquia de Piracuruca, ficassem sob a administração do bispado de
Pernambuco. No rol de desobriga redigido pelo bispo D. Tomás da
Encarnação Costa e Lima, em 1777, as freguesias da vila Viçosa
(antiga missão jesuítica da Ibiapaba) e São Gonçalo da Serra dos
Cocos aparecem relacionadas à diocese de Olinda1274.
Enquanto que na escala macroterritorial, o bispado propriamente
dito, os conflitos envolveram as autoridades régias eventualmente
recorrendo-se às elites locais para sedimentar seus argumentos -, na
dimensão da paróquia, ou da “aplicação”, os desentendimentos
afetavam, de um modo geral, os povos entre si ou os “homens-bons”
e os oficiais eclesiásticos. Nesse aspecto, há alguns casos
exemplares que merecem atenção.
A localização do sacrário (ou tabernáculo) numa freguesia
dignificava simbolicamente a povoação que o guardasse. Nos anos
1770, emergiu uma acirrada disputa entre os oficiais da Câmara da
vila de Rio de Contas, a irmandade do Santíssimo Sacramento da vila,
o vigário da vara, o arcebispo da Bahia, o vigário da paróquia de Santo
Antônio do Mato Grosso1275 e a Coroa1276. Em 1773, o cabido sede
vacante do arcebispado determinou a capela de Santa Ana, erigida
em Rio de Contas, como lugar apropriado para o sacrário, antes
“depuzitado no Tabernaculo da Igreja de Santo Antonio do piqueno
Arrayal de Matto Grosso, q´ serve de Matriz”1277. Tempos depois, o
arcebispo D. Fr. Antônio Correa desconsiderou a decisão do cabido,

1273 CONSULTA da Mesa da
Consciência e Ordens ao rei D. José,
sobre a representação do bispo do
Maranhão (?), D. Miguel de Bulhões e
Sousa, relativa á separação da
capitania do Piauí do bispado de
Pernambuco e de certos territórios da
capitania do Piauí que estavam
incluídos no bispado do Pará. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 35, D.
3528.
1274
CARTA
do
bispo
de
Pernambuco,
D.
Tomás
da
Encarnação Costa e Lima, ao rei, D.
José I, remetendo uma relação de
todas as freguesias, capelas, ermidas
e oratórios que tem o dito bispado, e
o número de clérigos seculares que
existe em cada uma das freguesias.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 126, D.
9545.
1275 A vila de Rio de Contas não era
sede paroquial, mas a povoação de
Mato Grosso.
1276 OFFICIO da Câmara da villa de
N. S. do Livramento das Minas do Rio
de Contas, para o governador da
Bahia, em que lhe pede para
apresentar à Rainha a representação
seguinte e de interesse pelo seu
deferimento.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10309.
1277 REPRESENTAÇÃO da mesma
Câmara, dirigida à Rainha, em que
pede para se collocar na capela de
Sant´Ana da vila de N. Senhora do
Livramento o Santissimo que estava
depositado no Tabernaculo da Egreja
Matriz de Santo Antonio do arraial do
Mato Grosso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10310.
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1278 REPRESENTAÇÃO da mesma
Câmara, dirigida à Rainha, em que
pede para se collocar na capela de
Sant´Ana da vila de N. Senhora do
Livramento o Santissimo que estava
depositado no Tabernaculo da Egreja
Matriz de Santo Antonio do arraial do
Mato Grosso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10310.
1279 idem.
1280 idem.

transladando-o novamente para a sede paroquial. Isso acarretou em
denúncias por parte da Câmara e da confraria, aliados na questão.
A irmandade havia denunciado à Coroa “a força notoria e
violência” da autoridade clerical, tratando-o como uma espécie de
“herege” contrário ao sossego do culto divino claramente determinado
nos Evangelhos, pois o “primeiro preceito que Jesus Christo Nosso
Senhor empôs aos sagrados Apostolos, e seus sucessores de
apacentar as suas ovelhas, e comprehendense nelas o celestial pasto
nosso Sacramento da Eucaristia”1278. A gravidade da situação se
acentuava devido a fatores geográficos, “e sendo constante a
distancia de muitas legoas em que fica desta Vila mayor das
povoações daquela Parochia”1279. Nota-se que, o discurso dos
confrades potencializava aspectos simbólicos e de escala: não se
tratava somente de quanto se devia percorrer para celebrar a
eucaristia, senão da falta de sintonia que havia entre o “pequeno”
arraial e o sacrário. A vila de Rio de Contas, a maior e mais pujante
povoação da freguesia, estava, portanto, para a conservação do
sagrado tabernáculo, como Mato Grosso estava para a submissão
daquela povoação.
Não por acaso, a “inconveniência” e a pequinês de Mato Grosso
foram realçadas quando questões demográficas e a “incapacidade”
dos seus habitantes foram indicadas na representação da Câmara: “O
pequeno Arraial de Mato Grosso, está cuaze dezerto; nele não há
(h)omens que são necessários p.ª sair o S.º fora com decência, por
esta mesma razão residia nesta vila o R.do Parocho”1280. Nesse
sentido, o título de freguesia não se ajustava à dimensão da povoação,
quanto menos guardar o principal símbolo da liturgia católica. Por
outro lado, a retórica da “dignidade” de Rio de Contas a posicionava
em outro patamar, igualando-a a outras importantes cidades do mundo
e, por isso, tornando-a merecedora da conversão de status
eclesiástico e sede do tabernáculo: “Desde os tempos dos Apostolos
as Igr.as principaes sempre se erigiram nas maiores povoações: Roma
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porque era cabeça do mundo no temporal veio a ser da Igr.ª”1281. Se a
promoção hierárquica fosse negada pela Coroa, isso impediria o
sacrário de permanecer na vila? Não, segundo os irmãos da
irmandade. Apesar de citarem a bula papal emitida por Benedito XIV,
que proibia a celebração do Santíssimo Sacramento fora das
paróquias, o objeto no templo de Santa Ana não desrespeitava a lei
canônica, “antes é mui conforme a ela, porque todas as capelas filiaes
desta Freguezia fazem vezes de Parochias: em todas á pia Baptismal,
e administrão os Capelães todos os Sacram.tos de licença do R.do
Parocho”1282. Além disso, foram evocados exemplos do Reino e do
arcebispado no intuito de ilustrar que a circunstância não era
excêntrica, mas se aproximava da realidade dos suplicantes:
e

Não é novo estar o Sacrario, e a Irmad. fora da Matriz em huã
Capela Filial, quando o pede asim a decencia do culto e a
nececidade dos Povos: na V.ª notavel de Tomar está o Sacrario,
e a pia baptismal na Igr.ª de São João Bapt.ª, pelos incomodos
que se ceguião por estar a Matriz fora da V.ª, e em lugar solitario:
na V.ª de Mira Com.ª de Coimbra está o Sacrario na Capela de
r

S. Sebastião, p. estar a Matriz fora dela: neste mesmo
e

Arcebispado na Ilha de Taparica, que está a vista da Cid. da B.ª
em distancia de sette legoas, conservace o Sacrario, e a Irmd.

e

na Capela de S. Lourenço, por estar em lugar puvuado, e a
Parochia em dezerto

1283

.

A metáfora implícita nesse texto unia-se a outros dispositivos
funcionais: Rio de Contas representava o “centro” (era a “cabeça” do
termo, assim como Roma era a “cabeça” do mundo católico) que
interligava, por meio de uma estrada geral, a cidade de Salvador da
Bahia de Todos os Santos às minas Gerais e de Goiás e à capitania
de Pernambuco, “onde o grd.e concurso de viandantes, incontravão a
occazião de adorarem o sacro santo depozito da Divind.e”1284. A
documentação é lacunar quanto ao desenrolar dessa trama e se a
Coroa julgou a favor da irmandade do Santíssimo Sacramento. O que
se tem notícia, no entanto, é que, no final do século XVIII, a confraria

1281 REPRESENTAÇÃO da mesma
Câmara, dirigida à Rainha, em que
pede para se collocar na capela de
Sant´Ana da vila de N. Senhora do
Livramento o Santissimo que estava
depositado no Tabernaculo da Egreja
Matriz de Santo Antonio do arraial do
Mato Grosso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10310.
1282 INSTRUMENTO em pública
forma, passado a requerimento do
Provedor da Irmandade do SS., com
o teor de 2 accordãos insertos na
carta rogatória do Juizo dos feitos da
Coroa e Fazenda da Relação do
Distrito sobre a conservação do SS.
na capella de Sant´Anna. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10311.
1283 REPRESENTAÇÃO da mesma
Câmara, dirigida à Rainha, em que
pede para se collocar na capela de
Sant´Ana da vila de N. Senhora do
Livramento o Santissimo que estava
depositado no Tabernaculo da Egreja
Matriz de Santo Antonio do arraial do
Mato Grosso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10310.
1284 idem.
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erigiu a igreja do Santíssimo Sacramento (figura 31), sem demora
convertida em sede paroquial.
Em duas ocasiões se relatou a escala do povoado de Mato
Grosso. Nesses momentos, o emprego do adjetivo “pequeno” traduzia
a insignificância do arraial para os oficiais da Câmara e irmandade do
Santíssimo Sacramento, em oposição à vila, o “centro” daquele
“mundo”. Devido a isso, a elite local peticionou duas graças à rainha:
por um lado, a “dignidade” de Rio de Contas, como uma “grande”
povoação, fazia jus ao seu status de “protetora” do Sacrário; por outro,
Figura 31 – Igreja do Santíssimo
Sacramento de Rio de Contas. Foto
cedida pelo IPHAN-BA, Escritório
Técnico de Lençóis.

1285 RESOLUÇÃO do bispo do
Maranhão, D. Joaquim Ferreira de
Carvalho, sobre a união das
freguesias de São Bernardo do
Parnaíba e de Nossa Senhora do
Brejo dos Anapurus. In MARQUES,
Agusto César. Dicionário HistóricoGeográfico
da
Província
do
Maranhão.
Rio
de
Janeiro:
Companhia Fon-Fon e Seleta, 1970.
p. 579.
1286
FONSECA,
Cláudia
Damasceno. Arraiais e vilas d´el rei:
espaço
e
poder
nas
Minas
setecentistas. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2011.
1287 SILVA, Ana Cristina Nogueira
da. O modelo espacial do Estado
Moderno. Reorganização territorial
em Portugal nos finais do Antigo
Regime. Lisboa: Editorial Estampa,
1998.
1288 RESOLUÇÃO do bispo do
Maranhão, D. Joaquim Ferreira de
Carvalho, sobre a união das
freguesias de São Bernardo do
Parnaíba e de Nossa Senhora do
Brejo dos Anapurus. In MARQUES,
Agusto César. Dicionário HistóricoGeográfico...Opus cit., p. 580.

seria indispensável ainda oficializar a freguesia, cuja autonomia daria
poder aos “homens-bons” de regular as relações sociais tecidas em
sua rede de contatos estendida ao território. A nova paróquia se
desvincularia de Mato Grosso sem, contudo, prejudicar a categoria
eclesiástica do arraial. Em diferente panorama se enquadraram as
igrejas matrizes de São Bernardo da Parnaíba e de Nossa Senhora da
Conceição do Brejo dos Anapurus, uma e outra pertencendo à diocese
e capitania do Maranhão.
Em 7 de setembro de 1799, o bispo D. Joaquim Ferreira de
Carvalho, aprovou, sem o consentimento da Coroa, a petição do
vigário da freguesia de São Bernardo do Parnaíba, uma resolução no
mínimo singular: unir os territórios das paróquias de São Bernardo e
Brejo dos Anapurus1285. Até aqui nada de exclusivo, pois a união de
concelhos ou de freguesias foi bastante corrente na colônia como no
Reino de Portugal, conforme apontam os trabalhos de Cláudia
Damasceno Fonseca1286 e de Ana Cristina Nogueira da Silva1287.
Entretanto, a novidade residia justamente na perda de status
eclesiástico de São Bernardo, transformando-se em sede da freguesia
a povoação de Brejo. Essa decisão foi tomada por três motivos: (i) a
ruína da igreja de São Bernardo, (ii) sua localização em sítio alagadiço
e insalubre e, em decorrência desse segundo fator, (iii) os moradores
decidiram edificar suas moradias nas proximidades da igreja do Brejo,
tornando a igreja matriz de São Bernardo algo distante1288. Antes,
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porém, o governador havia sugerido que, no lugar chamado
“Repartição”, os fregueses de São Bernardo construíssem uma nova
casa de adoração. O bispo e o pároco, porém, não concordaram com
a construção, “por serem as despesas muito avultadas, o que se podia
evitar, unindo as freguesias”1289. Além da inconveniência do lugar e da
arquitetura, a sede paroquial de São Bernardo se localizava na
periferia do território, ao contrário de Brejo dos Anapurus que estava

1289 RESOLUÇÃO do bispo do
Maranhão, D. Joaquim Ferreira de
Carvalho, sobre a união das
freguesias de São Bernardo do
Parnaíba e de Nossa Senhora do
Brejo dos Anapurus. In MARQUES,
Agusto César. Dicionário HistóricoGeográfico...Opus cit., p. 579.
1290 idem., p. 580
1291 SILVA, Ana Cristina Nogueira
da. O modelo espacial do Estado
Moderno...Opus cit., p. 196.

levado em conta pelas autoridades na eleição de novas freguesia,

1292 RESOLUÇÃO do bispo do
Maranhão, D. Joaquim Ferreira de
Carvalho, sobre a união das
freguesias de São Bernardo do
Parnaíba e de Nossa Senhora do
Brejo dos Anapurus. In MARQUES,
Agusto César. Dicionário HistóricoGeográfico...Opus cit., p. 580.

vilas ou cidades - ameaçava a sua hierarquia na rede de povoações.

1293 idem., p. 580.

“bem no centro da freguesia...e poder daí administrar com mais
prontidão para qualquer dos lados com mais utilidade das almas”1290.
Curiosamente, a centralidade de Brejo - por sinal um aspecto positivo

D. Joaquim Ferreira de Carvalho se valeu do posicionamento
geográfico para articular a transferência da paróquia de São Bernardo
e juntar as circunscrições, isto é, como diria Ana Cristina Nogueira da
Silva, “o centro fez o limite”1291.
A junção das paróquias e o translado de São Bernardo para o
centro foram legitimados por um discurso de cariz utilitarista. Segundo
a decisão do bispo, a união dos territórios serviria “para a utilidade
espiritual daqueles povos e para o bem comum do Estado”1292. Na
dimensão temporal, previa-se o aumento da arrecadação dos dízimos
da criação de gado e da lavoura de arroz e algodão. Entretanto, quem
mais se beneficiaria espiritualmente da união? É possível que os
paroquianos de São Bernardo do Parnaíba, pois Brejo dos Anapurus...
...é muito pequena e muito pobre, porque se compunha toda ou
quase toda de índios...que mal trabalham para a sua
subsistência, e que a razão de se conservar com alguma
decência (a igreja) era porque os fregueses de São Bernardo
concorriam com suas esmolas para as festas...e com elas
ornavam esta igreja

1293

.

Prontamente se enxerga a contradição. Os fregueses da matriz de São
Bernardo decoravam a igreja de Brejo, por que não o faziam no seu

368 Sertões, tensões. Territórios e hierarquias em disputa

1294 RESOLUÇÃO do bispo do
Maranhão, D. Joaquim Ferreira de
Carvalho, sobre a união das
freguesias de São Bernardo do
Parnaíba e de Nossa Senhora do
Brejo dos Anapurus. In MARQUES,
Agusto César. Dicionário HistóricoGeográfico...Opus cit., p. 581.
1295
REPRESENTAÇÃO,
com
abaixo-assinado, dos moradores da
vila de Icó, pedindo que sejam
mantidos os limites de seu território.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II – 32, 24, 2.
1296 idem.

templo em ruína ou fabricavam um novo no lugar da Repartição? Logo,
eles não eram de todo pobres; os índios sim eram pobres. De maneira
que, a utilidade da conjunção se ancorava em parcialidade,
privilegiando alguns em detrimento de “outros”, nesse particular, o
indígena. Por fim, D. Joaquim Ferreira de Carvalho ordenou “que todos
os súditos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Brejo
reconheçam por seu pároco ao rev.do vigário de São Bernardo e lhe
reconheçam em tudo que for do seu oficio pastoral, conservando em
tudo os usos e costumes, ficando daqui por diante aquela igreja
chamada – a igreja de São Bernardo do Parnaíba1294.
Enquanto que a autoridade da diocese do Maranhão planejava
a reunião de territórios, os “moradores” da vila de Icó eram contrários
à divisão da freguesia. Ambos os casos iam de encontro, em certos
aspectos, às políticas propostas por bispos e arcebispos voltadas ao
fracionamento das extensas paróquias dos sertões como medida
corretiva às irregulares tarefas pastorais. A junção de circunscrições
originava uma enorme freguesia, modalidade de território bastante
combatida desde finais do século XVII.
Em 1810, os moradores de Icó enviaram um abaixo-assinado ao
príncipe Regente, no qual relatavam sua oposição à conversão da
capela curada de São Vicente das Lavras em paróquia. Para eles, o
distrito da freguesia se apresentava como graça régia e, por isso,
merecia a “integridad.e dos limites do (seu) territorio, que já de muitos
annos lhes forão assignados”1295. Até aquele período, as igrejas
matrizes de Missão Velha, Crato, Arneirós, São Mateus e Riacho do
Sangue surgiram a partir da freguesia de Nossa Senhora da
Expectação. Essa fragmentação a afetava devido a “pertenção de
alguns, os quaes, esquecidos do bem commum dos povos, e só
atentos ao particular commodo proprio, e das pessoas de suas
famílias, se animão a requerer...a erecção da freguesia”1296 na capela
filial das Lavras. Sob tal perspectiva, a integridade territorial deveria se
conservar por dois motivos: o primeiro relacionado à antiguidade da
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paróquia e o segundo como meio da Coroa preservar o poder da elite
de Icó e limitar o da elite de Lavras.
A antiguidade da freguesia se enquadra como um título
“honorífico” de natureza simbólica1297, que definia a singularidade do
território de Icó desfeito pelas secessões espaciais. Em paralelo, os
pleiteantes acentuaram outros atributos, como a vila ser “a mais
concideravel entre as centrais da capitania”

1298

. Duas interpretações

são possíveis para o adjetivo “considerável”. Em termos econômicos,
é inegável que o comércio deste núcleo urbano florescia em razão de
sua localização estratégica, e seus vínculos mercantis não se
limitarem à escala da paróquia (ou do termo que eram coincidentes),
mas ultrapassarem os contornos da capitania do Ceará. Na realidade,
por volta de 1782, a vila já havia sido qualificada como “considerável
e comerciante” pelo capitão-mor João Batista de Azevedo Coutinho de
Montauri1299, o que leva a crer que os moradores se apoiaram no
“elogio” da autoridade com o objetivo de evitar a oficialização da
freguesia de São Vicente. A “consideração” dizia respeito, também, à
habilidade de os habitantes exercerem os “cargos da governança”. Na
aplicação de lavras, ao contrário, “pella falta que há dentro da mesma
de pessoas habeis, e capazes para ocuparem os cargos publicos”1300,
José Mauricio da Costa Ferreira desempenhou a função de almotacé
por três trimestres sucessivos.
Tanto os habitantes como a própria povoação de Lavras foram
classificados como “pobres”. Esse atributo de “desvalor” se acentuava
na retórica dos moradores do Icó quando comparado à qualidade da
rede de povoações da paróquia:
...hé a Freguezia mais bem curada entre todas as da Capitania,
tanto por ter o necessario numero de capelas filiaes providas de
Sacerdotes Cappelaens, como pelo concideravel e Clerigos, que
nella residem celebrando o Santo Sacrificio da Missa, já nas
ditas Capellas, e Igreja Matriz, já em Oratórios particulares, e
todos empregados na administração do pasto espiritual, de sorte
que não há memoria de falecer pessoa alguma sem o socorro

1297 SILVA, Ana Cristina Nogueira
da. O modelo espacial do Estado
Moderno...Opus cit., p. 206.
1298
REPRESENTAÇÃO,
com
abaixo-assinado, dos moradores da
vila de Icó, pedindo que sejam
mantidos os limites de seu território.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II – 32, 24, 2.
1299 OFÍCIO do capitão-mor do
Ceará, João Batista de Azevedo
Coutinho de Montauri, ao secretário
de estado dos Negócios da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
encaminhando um relatório geral
sobre a capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
UltramarinoCeará, Cx. 9, D. 591.
1300
REPRESENTAÇÃO,
com
abaixo-assinado, dos moradores da
vila de Icó, pedindo que sejam
mantidos os limites de seu território.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II – 32, 24, 2.
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1301
REPRESENTAÇÃO,
com
abaixo-assinado, dos moradores da
vila de Icó, pedindo que sejam
mantidos os limites de seu território.
Manuscrito
da
Fundação
da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Localizador: II – 32, 24, 2.

dos

Sacramentos,

fora

do

caso

de

morte

apressada.

1302 CONSULTA do Conselho
Ultramarino, ao rei D. José I, sobre a
carta do ouvidor-geral da Paraíba,
José Ferreira Gil, a respeito da
necessidade que têm os moradores
das ribeiras do Açu e Apodi de se
criar, naquele distrito, um juiz
ordinário com seu escrivão. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 17, D.
1410.

atos do Christianissimo, deliberandose com a erecção da nova

Convensem enfim, que a do Icó he entre todas as Freguezias
deste Sertão a única, aonde se celebram os officios divinos, com
mais frequencia e maior pompa, e que cessarão tão edificantes
freguezia a população dos seus freguezes...

1301

O abaixo-assinado não vingou. A Coroa tinha outros interesses para a
aplicação de Lavras e para o termo do núcleo urbano queixoso. A
elevação da capela de São Vicente em freguesia representaria a
autonomização eclesiástica de um espaço antes dependente da vila,
ou melhor, condicionado aos “homens-bons” do Icó. A nova paróquia
talvez enfraquecesse o poder dos grupos mais antigos do lugar
organizados em laços de parentela e fidelidade difíceis de serem
afrouxados, cabendo à Coroa essa iniciativa. De fato, em 1813, o
príncipe D. João criou a freguesia São Vicente de Lavras da
Mangabeira apesar da rejeição dos moradores da vila.
Não obstante, foi no âmbito civil das vilas, comarcas e capitanias
que as disputas territoriais foram mais acirradas. Governadores,
ouvidores e outros oficiais justificavam o poder sobre o espaço
utilizando mapas e refinados artifícios retóricos.

6.2. Os conflitos espaciais e hierarquias das instituições
civis

Os moradores dos sertões concorreram ao status civil mais
elevado – a vila - ou à modalidade do julgado. No que diz respeito ao
julgado, a pesquisa se deparou com certos casos exemplares, como
o requerimento dos habitantes das ribeiras do Assú e Apodi que
haviam reclamado, em 1752, ao ouvidor geral da Paraíba, José
Ferreira Gil, sobre as consternações, as mortes e os roubos ali
cometidos. Para tanto, requereram que Sua Majestade criasse os
cargos de juiz ordinário e escrivão para atender as causas judiciais e
administrativas1302. O corregedor informou à Coroa sobre o
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merecimento da paróquia do Assú “por comprehender em si
quatrocentos e cinco fogos só na freguesia, como certifica o pároco na
certidão junta” -, reforçando a petição com o argumento recorrente da
enorme distância que a separava da cidade de Natal, “donde é distrito,
tendo travessias por onde muitas partes do ano se não anda e por isso
inabilitados (os moradores) para recorrerem às justiças”1303. Na
mesma direção, a paróquia de Nossa Senhora dos Milagres descreveu
as qualidades materiais e sociais do seu território e as grandes
distâncias entre o arraial e a “cabeça” do concelho como razões de
sua promoção hierárquica:
se compõe de quatrocentos e dez fogos, povoado de muita
gente de possibilidade, qualidade, e capacidade, que elles se
veem em huma consternação inexplicavel, que lhes impede o
comercio entre si porque sendo sujeitos á justiça do juiz ordinário
da Cidade da Par.ª, que dista muito mais de secenta legoas,
gastão todo o seu cabedal...

1304

Por sua vez, a povoação do Cariri de Fora peticionou o juiz e o
escrivão em função de os julgados do Assú e do Piancó estarem
distantes, demandando excessivos custos no deslocamento das
pessoas e dos documentos que seriam escriturados1305.
Em Sergipe del Rei, o ouvidor, Antonio Pereira de Magalhães de
Passos, deu conta ao governador da capitania sobre o estado em que
se encontrava o território da corregedoria em 1798. O magistrado citou
os principais núcleos urbanos, descrevendo-os em termos geográficos
e socioeconômicos. Havia duas povoações – Laranjeiras e Propriá –
que apresentavam atributos semelhantes aos das vilas, porém,
segundo o arbítrio do ouvidor, adequando-se ao status de julgado.
Quanto à primeira, abrigava “m.to comercio, e onde se acha todo o
necessario que vem da Europa”1306; foi residência de homens de
negócios e estava “cheia de edifícios...Nos sábados de longo tempo
se faz hum Mercado, onde gira neg.cio, e efeitos”1307. Diante desse
quadro, Laranjeiras, paradoxalmente, merecia “hum juiz, Homem

1303 CARTA do Conselho sobre o
pedido de José Ferreira Gil, ouvidor –
geral da Paraíba, para se criar o lugar
de juiz ordinário. Documentos
Históricos. nº 91. Rio de Janeiro:
MEC; Biblioteca Nacional, 1951. p.
180.
1304
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores do Cariri de Fora, da
freguesia de Nossa Senhora dos
Milagres, à rainha, D. Maria I,
solicitando a graça de um juiz
espadano que sirva, na sua
povoação, os lugares de ordinário e
órfãos, com escrivão do seu cargo
provido pela Câmara da cidade da
Paraíba, devido aos prejuízos pela
distância da justiça da comarca.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D.
1988.
1305 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, João Rodrigues Colaço, ao
rei, D. José I, sobre a provisão,
mandando ouvir a Câmara a respeito
da criação de um juiz para a
povoação do Cariri de Fora. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 21, D.
1642.
1306 CARTA do governador da
Bahia, Fernando José de Portugal, ao
príncipe regente, D. João, em
resposta a provisão acerca da carta
do ouvidor da comarca de Sergipe del
Rei, Antonio Pereira de Magalhães de
Passos, sobre o estado em que se
encontrava a comarca por ocasião de
sua posse como ouvidor. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 218, D.
15290.
1307 idem.

372 Sertões, tensões. Territórios e hierarquias em disputa

1308 CARTA do governador da
Bahia, Fernando José de Portugal, ao
príncipe regente, D. João, em
resposta a provisão acerca da carta
do ouvidor da comarca de Sergipe del
Rei, Antonio Pereira de Magalhães de
Passos, sobre o estado em que se
encontrava a comarca por ocasião de
sua posse como ouvidor. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 218, D.
15290.

nobre e abastado para acodir as brigas, definir sobre o q´ se mover

1309 idem.

em Laranjeiras, dessa maneira “he digna, q´ V. Mag.e (havendo-o por

1310 idem.
1311 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva,
sobre as correições feitas nas ribeiras
do Piancó e Piranhas e a solicitação
de várias pessoas para se erigir uma
vila no sítio da matriz de Nossa
Senhora do Bom Sucesso. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 5, D. 426.

dentro da Povoação”1308. Provavelmente, o arraial não foi indicado à
dignidade de vila devido à sua proximidade com a Cidade de Sergipe
“que fica cinco legoas de distancia”. Além disso, deve ter contado o
julgamento negativo de Magalhães de Passos sobre a falta de beleza
da povoação traduzida em “desordem” e ruas desalinhadas. Embora
formada por muitos edifícios, não havia “ordem, prospecto e simetria”
bem) mandar q´ a d.ª povoação se regule o seu prospecto por edifícios
em simetria e ordem...achando conveniente que ahi se faça huma
cadeia de prisão”1309. Por sua vez, Propriá situava-se num localseguro
e livre das inundações do rio São Francisco e transacionava as
mercadorias vindas dos sertões. Não obstante, também apresentava
“os fracos edifícios a simetria, e prospecto...não tem gente suficiente
para criar Villa, nenhuma providencia se deve por hora a este
respeito”1310.
Outras povoações peticionaram a condição de vila como forma
de se independer administrativa e judicialmente dos julgados. Por volta
de 1724, o corregedor da Paraíba, Manoel da Fonseca e Silva, havia
percorrido as ribeiras do Piancó, Piranhas, Apodi e Assú. Naquela
ocasião, os povoadores da área requereram à Coroa a fundação de
uma vila na freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso do Piancó.
O ouvidor arrolou os atributos daquele território, representando-os
basicamente em termos sociais e utilitários. De partida, foram
ressaltados os “homens bons, e quasi todos filhos do Reyno, e
naturaes da Província de Entre Douro e Minho, q´ vivem do seu
trabalho e cultura”1311. Ora, como se sabe, era importante que o
concelho fosse administrado por gente habilitada e que não visasse
enriquecimento através dos ofícios da Câmara. A indicação de colonos
procedentes das províncias de Entre Douro e Minho nos sertões da
Paraíba corrobora a capacidade da paróquia em se tornar vila, talvez
tratar-se-iam de “homens-bons” vinculados ao comércio de gado.
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Posteriormente, o discurso expõe as qualidades das ribeiras que
se contrapõem à aridez e à imagem de infertilidade típicas dos tempos
de estiagem:
la

e

p. bond. das terras circumviz.

as

e pello ameno dos Arvoredos,

e aprazivel rio Piancó, q´ o cerca; tão copioso de peixe, e agoa
doce, q´ na secca mais estranha q´ nos Sertões se tem

1312 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva,
sobre as correições feitas nas ribeiras
do Piancó e Piranhas e a solicitação
de várias pessoas para se erigir uma
vila no sítio da matriz de Nossa
Senhora do Bom Sucesso. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 5, D. 426.

sendo a fonte de alimentos mesmo em tempos de intensa seca. Além

1313 CARTA do ouvidor-geral da
Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva,
sobre a correição que fez na ribeira do
Piancó e ser conveniente fundar vila
no sítio da matriz de Nossa Senhora
do Bom Sucesso bem como na ribeira
do Apodi e na do Açú, todas da
jurisdição da Paraíba, no tocante da
justiça.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 5, D. 428.

do mais, a localização da povoação sede (que era julgado desde 1710)

1315 idem.

to

al

experim. q. foi a de 722; e 23 sempre conservou peixe em
abundancia, e agoa em grande copia, secando e exaurindo o
dilatado da secca os mais caudelosos rios dos mais Sertões, que
no mesmo passey

1312

.

O rio Piancó aparece no documento como uma espécie de “oásis”,

- junto dos Caminhos das Boiadas - facilitava o trânsito de víveres
oriundos da cidade da Paraíba e do Recife. A propósito, a distância
que a separava da “cabeça” da comarca acentuava a necessidade da
vila.
De todos os benefícios derivados da criação de concelhos, sem
dúvida o aumento da arrecadação dos dízimos e a execução da justiça
revelavam-se prioritários. Para o ouvidor da Paraíba, os sertões, com
as vilas, transformar-se-iam num “mundo novo”, “expulssandosse
desta man.ra vadios, q´ tem destruido o milhor desta America com
insultos, latrocinios, e mortes quase sem conta”1313. Essa conversão
reforçava-se com a demarcação das sesmarias, pois da falta de terras
definidas também nasciam “contendas tão graves q´ de ordinr.º
acabão

com

tiranias,

e

crueis

mortes”1314.

Averiguadas

as

circunstâncias, o parecer dos oficiais do Conselho Ultramarino se
alinhou ao texto de Manoel da Fonseca e Silva, considerando a
instituição de vilas “o unico meio de se introduzir nos certois a civilid.e
e a just.ª e ainda o termo de D.s q´ vale mais que tudo, e a q´ todas as
felicid.es accodem”1315. Todavia, a Coroa decidiu não instaurar câmara
em Bom Sucesso do Piancó naquela altura. A instalação ocorreria

1314 idem.
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1316
REQUERIMENTO
dos
moradores do arraial da Barra do rio
Poty, capitania do Piauí, ao rei D.
José I, solicitando que seja ordenado
ao ouvidor-geral e corregedor da
capitania a demarcação, no arraial,
dos terrenos necessários para a vila e
praça, local onde se irá levantar o
pelourinho, construir a cadeia, e casa
da Câmara, e demais demarcações.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 463.

décadas mais tarde, em 1772, quando foi criada ali a vila de Pombal
no governo de Luís Diogo Lobo da Silva.
Como se nota, o surgimento de vilas nas capitanias aguçava os
moradores de outras povoações a reivindicar à Coroa título análogo.
Logo que as vilas da capitania de São José do Piauí foram
oficializadas em 1761, o arraial da Barra do Poti buscou alcançar
idêntica mercê régia. Inicialmente, os povoadores redigiram um

1317 idem.

abaixo-assinado no qual explicitaram as potencialidades do terreno

1318 idem.

onde erigiriam a capela de Nossa Senhora do Amparo. Descreveramno como...
saudável, aprazivel, abundante de fructos, peixes, comerciantes
e com todas as prerrogativas para huma povoação, talves a
milhor da Província em razão da mais admiravel fertilidade e
vantajosa cituação sobre as margens do grande rio navegavel
Parnaiba

1316

.

De fato, a localização de Barra do Poti era bastante privilegiada,
sobretudo se cotejada com as vilas de Marvão e Valença, ambas
implantadas nas proximidades de rios temporários e não navegáveis.
A inclusão do adjetivo “navegável” no discurso parece proposital. Além
de realçar os aspectos utilitários da área, a navegabilidade do
Parnaíba promovia o encurtamento das distâncias entre o porto da vila
de São João da Parnaíba e o arraial, incrementando, dessa maneira,
o comércio e a comunicação, temas caros às políticas reformistas de
Sebastião José de Carvalho e Melo.
Os requerente solicitaram à Coroa “dois objetos os mais
necessários e essenciais à vida...a saber Pasto Christão e Justiça”1317.
Na esfera religiosa, a ermida pertencia à freguesia de São Gonçalo do
Amarante, distante quarenta léguas, “e por hisso não he facil conheser
e procurar o seu pasto...assim para a desobriga annual do preceito
Quaresmal, sofrendo neste objeto demoras muito prejudiciaes a Alma
e a Propagação do Christianismo”1318. Quanto à justiça, eles recorriam
à câmara da cidade de Oeiras do Piauí em deslocamentos realizados
em “caminhos maus, despovoados, e cortados por vários rios
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caudelozos, sem ponte nem barra para o tranzito”1319. Tais agravantes
seriam remediados se a paróquia e o concelho fossem confirmados.
Isso traria a “regeneração”1320 aspirada àquela parte do termo de
Oeiras. Aliás, os suplicantes se dispuseram a edificar “hum templo
majestoso, e bem ornado que a custa de suas fazendas levantarão...e
a fazer a sua custa Pilourinho, Cadeia e Caza de Câmera”1321,
assinando-lhes o lugar apropriado numa povoação formada por ruas
alinhadas e retas.

1320 idem.

Quem eram esses requerentes? No final do documento,
aparecem as assinaturas dos moradores. No início foram elencados
os capitães João Antônio Gonçalves, José Joaquim da Silva, Luiz da
Rocha Pita, o sargento-mor Antonio Alves e o alferes Francisco José
Pirez1322. Isto é, diferentemente da carta do ouvidor Manuel da
Fonseca e Silva que havia glosado os pleiteantes sob o genérico
epíteto de “povoador”, o abaixo-assinado do arraial do Piauí
transfigura-se como retórica de uma rede clientelar favorável a seus
pares.
D. José I consultou a Mesa da Consciência e Ordens com
respeito à viabilidade de uma nova paróquia no Piauí. Fez o mesmo
com o Conselho Ultramarino1323. Mas decidiu não conceder o pleito
almejado. Em 1815, outros habitantes solicitaram a autonomia
eclesiástica e municipal1324. Repetindo o pedido em 1822 por meio de
ofício cujo teor retórico se aproximava, em alguns aspectos, do abaixoassinado escrito por volta de 1762. O lugar da capela se sobressaia
por sua “suficiência”, visto ser a povoação “já tão consideravel...que
pello seu local, e commercio pode vir a ser huã das melhores Villas
desta Provincia (se for creada)”1325. Os moradores elaboraram “hum
plano” da vila imaginada e o anexaram à petição. Nesse sentido, o
projeto – provavelmente desenhado com ruas regulares e bem
alinhadas

–

era

1319
REQUERIMENTO
dos
moradores do arraial da Barra do rio
Poty, capitania do Piauí, ao rei D.
José I, solicitando que seja ordenado
ao ouvidor-geral e corregedor da
capitania a demarcação, no arraial,
dos terrenos necessários para a vila e
praça, local onde se irá levantar o
pelourinho, construir a cadeia, e casa
da Câmara, e demais demarcações.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 463.

uma

tática

para

a

promoção

hierárquica,

1321 idem.
1322 idem.
1323 OFÍCIO do governador do Piauí,
Baltazar de Sousa Botelho de
Vasconcelos, ao secretário de
estados de Negócios Estrangeiros e
Guerra, marquês de Aguiar (D.
Fernando José de Portugal e Castro),
sobre o pedido para a elevação da
povoação da Barra do rio Poty a vila.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 30, D. 1595.
1324 idem.
1325 OFÍCIO da Junta Governativa
do Piauí ao secretário de estado dos
Negócios do Reino, Filipe Ferreira de
Araújo e Castro, sobre o requerimento
dos habitantes da povoação da Barra
do Puti solicitando a elevação da
referida povoação a freguesia e vila.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 31, D. 1646.
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1326 HARTOG, François. O espelho
de Heródoto: ensaio sobre a
representação do outro. 2 ed. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2014. p.
299.

simbolicamente representando quão apta estava a população da

1327 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de
Mendonça
Furtado,
sobre
ter
remetido
o
requerimento
dos
moradores da freguesia do Pilão
Arcado, solicitando a organização da
administração
judicial,
a
nível
geográfico.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 506.

nela podia-se ver1326 os argumentos declarados.

1328 idem.

Barra do Poti para converter-se ao novo status. O desenho da “vila”
funcionou como mediação persuasiva do discurso dos moradores,

Os ecos da fundação das seis vilas e da cidade no Piauí, em
1761, reverberaram na contígua capitania de Pernambuco, no termo
da vila da Barra, e na capitania da Bahia, no concelho de Jacobina.
Por ordem régia de 1753, foi criado o julgado de Pilão Arcado que, nos
âmbitos militar e judiciário, passou à alçada do ouvidor da comarca da
Jacobina. Em 1762, a população do julgado havia se inteirado dos
novos concelhos do Piauí instalados pelo desembargador Francisco
Marcelino de Gouveia e pelo governador João Pereira Caldas. Diante
disso, a população da localidade ambicionou a conversão do julgado
em vila. O curioso é que os moradores enviaram a petição a Marcelino
de Gouveia, em vez de fazê-lo ao governador de Pernambuco ou ao
ouvidor da Jacobina. Talvez a solicitação à autoridade alheia à
realidade social do julgado resultasse na efetivação do recurso. O
principal argumento encontrado pelos moradores não era novidade:
segundo eles, a distância que separava o arraial de Pilão Arcado da
vila da Barra (30 léguas) retardava as diligências judiciais e o registro
dos bens dos órfãos1327. A dificuldade de deslocamento aumentava
nos tempos das chuvas e no verão, tendo em vista que o rio São
Francisco era “tam soberbo que alaga suas margens e por isso se faz
innavegavel e pello tempo de veram não haverem pastos por ficarem
todos queimados e consumidos da innundação das agoas”1328.
Em 1769, foi a vez dos paroquianos da freguesia de Santo
Antônio da Jacobina Velha solicitarem a criação do concelho. Além da
distância e das condições climáticas que dificultavam o trajeto sobre
os sertões, os suplicantes informaram a Coroa sobre os abusos de
autoridade cometidos pelos almotacés de Jacobina, deixando-os com
dívidas quando requeriam soluções para suas causas, como José
Velho Costa que devia setecentos mil réis ou Caetano Alves Pinto
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devedor de mais de cem mil réis1329. A povoação merecia o título de
vila “por ter mais de secenta e sinco casas de telhas fora as de
palha”1330. Com efeito, os aspectos físicos dos arraiais, expressos em
termos quantitativos e qualitativos, mostravam-se como outros
dispositivos de persuasão. A representação encaminhada pelos povos
de Jacobina Velha cita as casas de telhas como justificativa ao
merecimento da conversão de status. Ora, se D. José I “mandou criar
(vilas) em cada huma das Freg.as da Cappitania do Piauhy...q´ havia
Freguezia q´ não tinha mais cazas ao sopé da Matriz, q´ a do R.do
Paroco, como era da Cotinguinha”1331, parecia lógico estender a
mesma graça régia aos peticionários. Não por acaso, eles
compreendiam

a

criação

do

concelho

como

estímulo

ao

desenvolvimento econômico da povoação, como ocorreu com as vilas
dos Campos da Cachoeira, “que asim principiarão (com poucas casas,
a exemplo de Cotinguinha), e se achavão hoje opulentas”1332. Os
moradores do arraial de Piranhas, erigido na capitania do Piauí,
citaram em seu abaixo-assinado, informações sobre paisagem do
aglomerado que se sintonizam com a representação dos paroquianos
de Jacobina Velha: “o terreno, ou planta da povoação, tem
proporcionada extenção p.ª edificaçoens de casas, e já existem oitenta
morada de telhas, além das que se vão construindo quase todos os
dias que já oferecem uma vistosa prospectiva”1333.
A retórica hiperbolizando questões de cunho utilitarista nas
representações, conjugada com dados empíricos (distâncias, trajetos,
meios de comunização e condições do tempo), une-se a algumas
variantes simbólicas. Os habitantes de Pilão Arcado alegaram que a
“grande” igreja matriz foi construída “em pedra e cal feyta ás custas
dos mesmos moradores”1334. Nas entrelinhas do discurso percebe-se
a potência simbólica da qualidade da arquitetura, reforçando-se
sempre que possível a presença de “huã grande igreja” erigida em
pedra e cal, materiais resistentes comuns nas edificações oficiais.

1329
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores da freguesia velha de
Santo Antônio da Jacobina, Terço da
vila de Jacobina, ao rei D. José I,
solicitando que se mande criar uma
vila no arraial da matriz de Santo
Antônio da Jacobina, ficando a ela
sujeitos os julgados de Sento Sé e
Pambú.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 165, D.
12539.
1330 idem.
1331
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores da freguesia velha de
Santo Antônio da Jacobina, Terço da
vila de Jacobina, ao rei D. José I,
solicitando que se mande criar uma
vila no arraial da matriz de Santo
Antônio da Jacobina, ficando a ela
sujeitos os julgados de Sento Sé e
Pambú.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 165, D.
12539.
1332 idem.
1333
REPRESENTAÇÃO
com
abaixo-assinado dos moradores da
ribeira do Crateús, povoação de
Piranhas, pedindo que seja o
povoado elevado à vila de Piranhas.
Manuscrito da FBN. Localizador: II –
32, 22, 14.
1334 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de
Mendonça
Furtado,
sobre
ter
remetido
o
requerimento
dos
moradores da freguesia do Pilão
Arcado, solicitando a organização da
administração
judicial,
a
nível
geográfico.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 506.
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do

Eram de fato diferenciadores se comparados com as pequenas

1336
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores do julgado de ChiqueChique, pertencente à vila do Urubu,
comarca da Jacobina, para que o dito
julgado fosse elevado à categoria de
vila. Bahia, 1812. Manuscrito da FBN.
Localizador: II-33, 25, 62.

ermidas de taipa e cobertas de palha construídas habitualmente nos

1335 Optou-se
documento.

1337 idem.

pela

grafia

sertões.
Esse mesmo discurso apresenta-se na reivindicação dos
moradores do julgado de Chique-Chique1335 de 1812:
...que aquelle dito Julgado he huma das principais povoaçõens
desta Comarca, que contem hum bom numero de cazas
a

arruadas, com Igreja Matriz, e p. cima de tres mil almas de
confissão. Com huma Cadeya de homens e outra de mulheres
e

e seos segredos, feita com toda a segurança, e capacid. , e por
cima duas cazas, huma de audiencias gerais, dos corregedores
da Comarca de Jacobina e outra para a Audencia dos Juizes
meyo Ordinarios deste Julgado, os quais em razão de serem
espaçozas, e mudernas, e feitas com todo o aseyo, mui bem
podem servirem de Casas de Camara...

1336

Aqui, o juízo gravita na estética urbanística – casas arruadas, cadeia
espaçosa, moderna e feita com todo asseio - ou naquilo que
materialmente representa a civilidade e pujança de uma povoação –
um dos principais arraiais da comarca, igreja matriz e cadeia feita com
toda a segurança e setorizada por gênero.
Assim como as vilas do Piauí serviram de modelo para as
freguesias de Pilão Arcado e Jacobina Velha pleitearem a elevação de
categoria, os habitantes de Chique-Chique relataram que “(à) maneira
do que se praticou com as creaçoins do Julgado da Tapera e Arraial
do Caitité, aquelle desmembrado da Villa da Jacobina, e hoje
denominado Villa Nova da Raynha, e este da Villa do Rio das Contas
e hoje Villa Nova do Príncipe seguindo a desta ditta creação suma
ottilidade”1337. Para fundamentar o texto, a população pleiteante
recorreu, ainda, a documento emitido pela Coroa, provavelmente a
carta régia de 22 de julho de 1766 dirigida ao conde de Azambuja, na
qual foi determinado “em beneficio comum dos seus Vassallos q´ nas
Povoaçoens de sincoenta vezinhos para sima se estabelecesse
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Governo com Juizes Ordinarios, Vereadores e Procurador do
Concelho”1338.
Numa outra perspectiva, a criação de uma vila originava conflitos
de ordem espacial, essencialmente entre o novo concelho e o antigo
que testemunhou a fragmentação do seu território. Nesses casos, a
retórica dos oficiais da Câmara afetada com o desmembramento
sublinha sobretudo a antiguidade de posse do termo, a redução dos
rendimentos dos cofres do concelho e a incapacidade da nova vila de
portar o título, valendo-se de expressões de desvalor. A este respeito,
a criação da vila de São João do Príncipe (antes julgado de Tauá), em
1802, gerou fortes reclamações por parte da vila do Icó. Os oficiais de
Icó consideraram a instalação da vila como ato de violência em razão
“de esta Câmera da inventada posse de mais de secenta anos, q´ tinha
do Termo, q´ lhe foi asinado”1339. Esse não foi o único conflito no qual
as autoridades locais se envolveram. Em 1778, a vila do Icó e a vizinha
Portalegre disputaram a ribeira do Jaguaribe, e as negociações foram
orquestradas pelo então capitão-mor Antônio José Vitorino Borges da
Fonseca1340.
Como antes visto, a antiguidade da posse de determinado
território

revelou-se

como

dispositivo

de

persuasão

nos

requerimentos, justificando-se como parte da “unidade” e “integridade”
espacial das vilas. A repartição do antigo termo, definida por mercê
régia, macularia o prestígio de Icó (ou de qualquer outro concelho).
Aos olhos dos oficiais, isso teria desdobramentos sociais e
econômicos. O senado atestou ao príncipe regente, D. João, que a
fundação de São João do Príncipe trouxe “grande desfalcamento q´
se lhe avia feito no termo com grave prejuizo do Patrimonio da m.ma,
do Comercio, e dos Povos, q´ no cofre dos órfãos deste juízo tinhão
penhores a juros”1341. A queixa decorreu da extensão do termo
demarcado para a nova vila, “ficando esta V.ª (Icó) em linha recta com
dez legoas, e aquela com mais de quarenta”1342. Assm, a redução
territorial fragilizava os rendimentos em função das secas e fraudes

1338
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores do julgado de ChiqueChique, pertencente à vila do Urubu,
comarca da Jacobina, para que o dito
julgado fosse elevado à categoria de
vila. Bahia, 1812. Manuscrito da FBN.
Localizador: II-33, 25, 62.
1339 CARTA da Câmara da vila do
Icó ao príncipe regente, D. João,
queixando-se do mal ocasionado à
referida vila pelo ex-ouvidor da
capitania, Gregório José da Silva
Coutinho,
e
pelo
governador
Bernardo Manuel de Vasconcelos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 995.
1340 EXTRACTOS dos assentos do
antigo senado do Icó, desde 1738 até
1835. Colligidos nos Arquivos do Icó,
Aracaty, Fortaleza etc. pelo Dr.
Theberge. In Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro.
Tomo XXV. Rio de Janeiro: Kraus
Reprint, 1862. p. 75.
1341 CARTA da Câmara da vila do
Icó ao príncipe regente, D. João,
queixando-se do mal ocasionado à
referida vila pelo ex-ouvidor da
capitania, Gregório José da Silva
Coutinho,
e
pelo
governador
Bernardo Manuel de Vasconcelos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 995.
1342 idem.
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1343 CARTA da Câmara da vila do
Icó ao príncipe regente, D. João,
queixando-se do mal ocasionado à
referida vila pelo ex-ouvidor da
capitania, Gregório José da Silva
Coutinho,
e
pelo
governador
Bernardo Manuel de Vasconcelos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 995.
1344 idem.

cometidas por Roberto Silva da Câmara1343. De acordo com os oficiais
suplicantes, eles não foram ouvidos quanto à demarcação do distrito
de São João do Príncipe. Ao invés, o termo dessa vila resultou da
aliança estabelecida entre o capitão-mor do julgado de Tauá, José
Alves Feitosa, com o ouvidor da comarca, Gregório José da Silva
Coutinho, e com o governador Bernardo Manuel de Vasconcelos1344.

1345 idem.

O texto da representação de Icó apresenta as quarenta léguas

1346 idem.

da circunscrição designadas a São João do Príncipe como impróprias.

1347 REPRESENTAÇÃO da câmara
da vila de Simbres se manifestando
contra a elevação do Brejo da Madre
de Deus à vila e requerendo a
extinção da tutela dos índios locais.
Manuscrito da FBN. Localizador: II –
33, 05, 010.

Isso devido às características físicas da povoação -

formada por

menos de cinquenta fogos -, de sua localização – “ela está situada em
hum torrão tão exteril, q´ nada produz”1345 – e, em especial, pelo
conjunto dos seus habitantes: das cinquenta moradias, duas eram
habitadas por “dois mizeraveis homens” (José Alves Feitosa e seu
pai), e os mais fogos se compõem de mulheres prostitutas q´ as
querião para aquele lugar para fazer Povo”1346.
A vila de Icó narrou sua contrariedade à instauração do concelho
de São João do Príncipe após D. João tê-la oficializado. Entretanto, a
expressão pública de determinada freguesia, que pleiteava a
autonomização municipal, foi também combatida pelas vilas. Em
1813, os oficiais da “sempre leal vila de Simbres” se manifestaram
contra a vontade dos moradores da paróquia do Brejo da Madre de
Deus para se tornar sede concelhia. Na mesma representação, a
Câmara aproveitou para requerer a extinção da tutela dos índios1347,
algo que divergia do propósito inicial do núcleo urbano: lembre-se que
Simbres nasceu no âmbito das políticas pombalinas de civilização
indígena e seu espaço e suas instituições formalizadas com base no
Diretório dos Índios deveriam cumprir, mesmo que no espectro da
idealização, a conversão dos nativos em vassalos do rei.
As denúncias escritas na representação da Câmara de Simbres
se aproximam das tantas outras abordadas nos parágrafos
precedentes. A primeira questão levantada no discurso retórico diz
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respeito à inabilidade dos habitantes do Brejo da Madre de Deus; na
medida em que sua povoação “não consta do seu recinto quarenta
homens brancos os quais saibão ler e escrever, e sirvão os incargos
públicos da Justiça, e Mellicia”1348. Somava-se a isso a baixa
densidade populacional do distrito eclesiástico, de “homens livres e
aptos para o serviço publico...por ser parte das terras em cultura do
algodão que ocupa muitos braços porem escravos”1349. O tom racista
do discurso indiretamente valorizou a figura do homem livre e branco,
que fez da vila a “sempre leal” e capaz de administrar o seu território
e suas finanças. Rendimentos esses que seriam prejudicados ou
reduzidos no caso de a Coroa beneficiar a povoação do Brejo com
pelourinho ou se mantivesse a proteção dos índios.
O senado era consciente do papel da vila – “sempre foi huã
habitação de índios e como tal elevada a Villa”1350. No entanto, a falta
de cumprimento das leis indigenistas e a ineficácia da pedagogia dos
Diretores levaram os índios a desertarem, retornando aos matos.
Contrariaram, assim, as determinações da Coroa: “Deve fazer-se o
mayor esforço para attrair os índios a viver em sociedade, deixando
os Sertões, em que habitão dispersos”1351. Simbres não foi a única vila
onde isso ocorreu, ou dito de outro modo, de espaço de conversão
indígena a lugar propriamente de portugueses. Numa relação
elaborada pelo capitão-mor do Ceará Grande, João Batista de
Azevedo Coutinho de Montaury, na qual estão especificadas as vilas
e as povoações de índios e de brancos, o oficial observou que “a Villa
do Crato, e a Povoação de Arneiroz forão erectas na sua primitiva
creação para Indios, porem quando eu cheguei nesta Capitania, já
achei aquelles fora, e dispersos, e a ditta Villa, e a Povoação habitadas
por brancos”1352. Em 1800, outra autoridade do Ceará, o governador
Bernardo Manuel de Vasconcelos, exprimiu em ofício que os métodos
empregados pelos Diretores para civilizar os índios seriam os motivos
do abandono dos núcleos urbanos:

1348 REPRESENTAÇÃO da câmara
da vila de Simbres se manifestando
contra a elevação do Brejo da Madre
de Deus à vila e requerendo a
extinção da tutela dos índios locais.
Manuscrito da FBN. Localizador: II –
33, 05, 010.
1349 idem.
1350 idem.
1351 OFÍCIO do capitão-mor do
Ceará, João Batista de Azevedo
Coutinho de Montaury, ao secretário
de estado dos Negócios da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
encaminhando um relatório geral
sobre a capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 591.
1352 MAPA das vilas de brancos e de
índios da capitania do Ceará. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 592.
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1353 OFÍCIO do governador do
Ceará,
Bernardo
Manuel
de
Vasconcelos, ao secretário de estado
dos Negócios da Marinha e Ultramar,
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre
a causa da deserção dos índios das
vilas onde se acham aldeados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 13, D. 769.
1354 REPRESENTAÇÃO da câmara
da vila de Simbres se manifestando
contra a elevação do Brejo da Madre
de Deus à vila e requerendo a
extinção da tutela dos índios locais.
Manuscrito da FBN. Localizador: II –
33, 05, 010.
1355 idem.
1356 CONDEPE/FIDEM. Calendário
oficial de datas históricas dos
municípios de Pernambuco. Vol. 3.
Recife: CEHM, 2006.
1357 idem. Ibidem.

Huma tambem das cauzas daquella deserção paresse ter sido o
emprego dos Indios em serviços estranhos; a isto tenho obviado
o mais que he possível recomendando muito aos Directores os
não empregarem nelles, e dos outros que não forem desta
natureza lhes fação pagar os seus selarios com toda a exactidão
e não se entrometão com o seu governo domestico, nem lhes
tomem os filhos para serviços estranhos

1353

.

De qualquer modo, os vereadores e os juízes ordinários de
Simbres foram favoráveis à saída dos índios da vila, esse fardo
considerado pesado para sociedade que se nutre “do suor alheio dos
que criam, e plantão os moradores daquela vila, e seu termo”1354.
Assim, nas palavras dos oficiais, “esse mal só he medicável
extinguindo-ce

a

tuttela, pondo-ce

em

inteira

liberdade

aos

Americanos para viverem a sombra das luzes, sem infloencia dos seus
capitaens mores, sargentos mores e Directores”1355. No que concerne
ao pedido da paróquia do Brejo da Madre de Deus tornar-se vila,
parece que o pedido das autoridades do concelho de Simbres surtiu
efeito, haja visto que Brejo da Madre de Deus recebeu o predicamento
de vila em 20 de maio de 1833 por resolução do Conselho do Governo
da província de Pernambuco1356. Já a lei provincial de nº 20, de 13 de
maio de 1836, transferiu definitivamente o status político de vila de
Simbres para o arraial de Pesqueira1357. Por desventura, a “sempre
leal” reduzia-se em simples sede de juiz de paz.
Os conflitos envolvendo os povos e a governança local
interferiram no rearranjo do território na dimensão do concelho ou da
paróquia. Mas foram comuns as disputas espaciais compreendendo a
macro-escala das capitanias ou das comarcas. Agora, busca-se
interpretar os métodos utilizados por diferentes autoridades civis no
âmbito da definição dos contornos dos territórios a elas subordinadas.
Serão exemplificados os casos envolvendo (i) as comarcas da Bahia
e Sergipe del rei, (ii) esta com a capitania de Pernambuco, (iii) a
ouvidoria da Jacobina com o governo de Recife e, finalmente, (iv) as
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negociações articuladas no Maranhão no momento em que as suas
fronteiras foram contestadas pela capitania de Goiás.

6.2.1. As disputas por territórios de grandes dimensões

1358 CARTA do ouvidor-geral da
capitania de Sergipe del Rei ao rei, D.
João V, informando sobre a divisão
das comarcas e a jurisdição da
capitania de Sergipe del Rei. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 2, D. 144.
1359 idem.

A indefinição dos limites das comarcas e das capitanias
suscitava dúvidas aos corregedores com respeito a quais povoações
estavam sob sua responsabilidade judicial. A incerteza territorial
provocou intensas discussões entre as autoridades régias de
diferentes jurisdições ou entre os vassalos e os oficiais. Sob tais
circunstâncias, tocava à Coroa intermediar as negociações e
solucionar os impasses.
Dentro desse contexto, emergiram tensões na comarca de
Sergipe del rei. Por carta de 25 de dezembro de 1724, o ouvidor geral,
Antonio Soares Pinto, anunciava a D. João V sobre a rebeldia dos
moradores das freguesias de Abadia, Inhambupe e Itapicuru de Cima,
os quais alegavam o não pertencimento à jurisdição de Sergipe, mas
à justiça da vila de Cachoeira. Quando a ouvidoria foi fundada em
1696, o seu distrito compreendia “the onde chamão Itapoam p.ª a p.te
do Sul, e p.ª a p.te do Norte the o Rio de S. Fran.co”1358.
Geograficamente, as paróquias queixosas foram assentadas nesse
grande espaço demarcado pelo vice-rei D. João de Alencastro.
Entretanto, o embaraço residia no fato de que o termo de Cachoeira
não coincidia com os limites da comarca da Bahia; pelo contrário, a
partir da linha divisória das ouvidorias da Bahia e de Sergipe, esse
concelho adentrava 60 léguas para o Norte ou 20 léguas abaixo da foz
do rio Real, conforme atesta o mapa provavelmente desenhado por
Soares Pinto (figura 32). À vista disso, o corregedor reiterava “o
impedim.to q´ se tem feito aos Ouvidores desta Comarca p.ª q´ não
administrem a Just.ª naqueles lugares...nunca a estes lugares veio
Corregedor da Bahia, nem Juiz Ordinario da V.ª da Caxoeira
administrão nelles Justª”1359.
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Figura 32 – Mapa, provavelmente desenhado pelo ouvidor da comarca de Sergipe del Rei, Antonio
Soares Pinto, no qual se demonstra os limites entre sua ouvidoria e a comarca da Bahia. Representava,
ainda, quantas léguas adentrava o termo da vila de Cachoeira em Sergipe. Imagem manuscrita
digitalizada no Projeto Resgate Barão do Rio Branco. AHU_ACL_CU_Sergipe, Cx. 2, D. 144.

O “remédio” apresentado pelo magistrado ao rei alvejava a
melhor administração da justiça nos sertões e regularização das
1360 CARTA do ouvidor-geral da
capitania de Sergipe del Rei ao rei, D.
João V, informando sobre a divisão
das comarcas e a jurisdição da
capitania de Sergipe del Rei. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 2, D. 144.

correições. Seria indispensável que D. João V convertesse as
referidas freguesias em vilas, “por terem capacidade p.ª isso”, ficando
sujeitas àquela comarca, “não só por estarem dentro da divizão e
jurisdição della q´ V. Mag.de deu, e se lhe não deve tirar”1360, mas
porque estavam mais próximas de São Cristóvão, “cabeça” da
comarca, do que da Cidade da Bahia ou da vila de Cachoeira. Digase de passagem, a extensíssima ouvidoria da Bahia impedia que seu
corregedor a percorresse regularmente preconizavam as Ordenações
do Reino.
O próprio vice-rei e governador geral em exercício, Vasco
Fernandes Cezar de Menezes, julgou necessária a instituição dos
concelhos. Entretanto, em carta dirigida ao rei, ele expressou uma
certa indecisão com relação a qual corregedoria deveriam os núcleos
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urbanos pertencer, embora soubesse “que os Ouvidores desta
(comarca da Bahia), não podem, nem costumão passar aquellas
distancias, e apenas tirão nelas alguãs devaças os Juizes das Vilas, a
que tocão aquelles destrictos”1361. Doravante, D. João V solicitou
parecer ao Conselho Ultramarino. A resposta do Procurador da Coroa
veio em 27 de julho de 1726, sendo este favorável à criação dos
concelhos de Abadia, Inhambupe e Itapicuru de Cima, assim como no
que diz respeito à sua anexação à ouvidoria de Sergipe del Rei,
justamente por estarem mais próximas da cidade-sede. Por resolução
de 10 de maio de 1728, a Coroa ordenou que as vilas de Abadia e
Itapicuru se conservassem em Sergipe, ao contrário de Inhambupe
“que he outra das d.as tres com mais comodidade poderá ser corrigida
pelos Ministros da Bahia por ficar pouco distante do da Cachoeira”

1362

.

Os habitantes de Abadia e Itapicuru, porém, reagiram à decisão
régia de se vincular à jurisdição de Antonio Soares Pinto, requerendo
a permanência na comarca da Bahia. Novamente as autoridades do
Conselho Ultramarino foram acionadas, em consulta de 1734, na
tentativa de resolver as tensões1363. O Procurador da Coroa achou
conveniente a manutenção das vilas na comarca de Sergipe em
decorrência da dificuldade do ouvidor de Salvador percorrer longas
distâncias. Ele também apoiou o projeto de Vasco Fernandes Cezar
de Menezes de criar uma nova comarca, repartida da ouvidoria da
Bahia para a parte do Sul, “para que estes povos tenhão boa
administração da justiça pois que elle V. Rey conhecia não podia fazer
aquella correição o Ouvidor da Bahia”1364. Com efeito, em 1734, a
Coroa fundou a comarca da Bahia da parte do Sul, ou Jacobina, “que
tem mais de cem legoas de destricto...ficando lhe pertencendo a ditta
Villa (Jacobina), e a de N.ª Sr.ª do Livramento das Minas do Rio das
Contas que tem em tudo igual destricto”1365. Apesar da grande
distância que separava as vilas de Abadia e Itapicuru da Cidade da
Bahia, as fontes consultadas mostram que a Coroa reviu a resolução
de 10 de maio de 1728, determinando que os concelhos retornassem

1361 CARTA do vice-rei e governador
geral do Brasil, Vasco Fernandes
Cezar de Menezes, em resposta á
provisão régia do rei D. João V,
referente à divisão das comarcas e
jurisdição. Dividindo a comarca de
Sergipe del Rei até Itapoã, pela parte
sul, a parte Norte até o rio São
Francisco e as desobediências dos
povos de Itapicuru, Inhambupe e
Abadia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 2, D. 159.
1362 CONSULTA do Conselho
Ultramarino referente à anexação das
vilas de Itapirucu e Abadia à comarca
de Sergipe del Rei. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 3, D. 283.
1363 idem.
1364 CONSULTA do Conselho
Ultramarino referente à anexação das
vilas de Itapirucu e Abadia à comarca
de Sergipe del Rei. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 3, D. 283.
1365 idem.
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1366 MAPPA da enumeração da
gente e povos desta Capitania da
Bahia, pelas freguesias das suas
Comarcas, com a distincção em 4
classes idades pueril, juvenil, varonil
e avançada, em cada sexo, com o
número dos velhos de mais de 90
annos, dos nascidos, dos mortos, e
dos fogos, conforme o permitirão as
listas que se tirarão do anno preterito;
no que he de notar que aqui não se
incluem 11 freguesias de Minas e
Sertão do Sul, que passarão à
jurisdição secular da Capitania das
Geraes, ainda que se conservão na
eclesiástica da Bahia. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 55, D. 10701.

à sua anterior jurisdição, desmembrando-os da comarca de Sergipe

1367 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá Meneses e Souto
Maior, sobre violência e atos
arbitrários do ouvidor da comarca da
Jacobina, José da Silva Magalhães,
que impões sua autoridade em
algumas ilhas do rio São Francisco,
que não são da sua jurisdição e sim
desta capitania, e acerca da injusta
queixa que fez o governador da
capitania da Bahia, Francisco da
Cunha Meneses, a respeito do caso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 259,
D. 17385.

ilhas, em especial a ilha da Paraúna do Brejo Grande, se

1368 CARTA dos oficiais da vila de
Penedo ao rei, D. José, sobre o
conflito com a vila Nova, criada em
1732 pelo ouvidor-geral que foi de
Sergipe del Rei, dr. Cipriano José da
Rocha, pela posse, jurisdição e
administração da ilha da Parauna do
Brejo Grande e ilhas adjacentes.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 2, D. 148.

esta V.ª na posse que sempre concervarão os nossos

1369 idem.

del Rei1366.
Um outro ouvidor de Sergipe, Cipriano José da Rocha, se
envolveu com os oficiais da Câmara da vila de Penedo numa outra
disputa espacial. Agora, o que estava em jogo não eram mais os
limites ou a definição territorial das comarcas, mas ilhas posicionadas
no leito do rio São Francisco. Em 1732, a autoridade da cidade de São
Cristóvão havia sido designada para instalar a vila Nova do Rio São
Francisco. Naquela altura, o termo do novo concelho foi demarcado,
atribuindo-lhe “as ilhas mais vizinhas á margem da Bahia”1367. Essas
transformaram em objeto de cobiça dos núcleos urbanos sobreditos,
rendendo debates que seriam resolvidos à época, mas retornaram à
baila em meados do Setecentos.
Os oficiais da vila de Penedo, em contrapartida, refutaram o
território concedido à Vila Nova do Rio São Francisco. Eles evocaram
a posse “imemorial” das ilhas:
...pello

foral

dado

pelos

predecessores de V. Mag.

Serenissimos
de

Albuquerque, Donatario e G.

or

Senhores

Reys

a Duarte Coelho Coelho de
perpetuo desta Capitania de

Pernambuco...muito antes da invasão dos Olandezes, estando
antecessores...

1368

Um outro documento, copiado pelo senado da vila de Alagoas,
diz que Sua Majestade doou, ao primeiro capitão donatário de
Pernambuco, “todo o rio Sam Francisco, e a metade do Rio de Santa
Cruz...pellos quaes rios elle dará serventia aos vezinhos de hua parte,
e da outra, e havendo na frontaria da dita demarcação alguas Ilhas,
hey por bem que sejão do dito Duarte Coelho anexas a esta sua
Capitania”1369, clarificando a questão, ou seja, que as ilhas disputadas
pertenciam de jure a Pernambuco desde o século XVI. O conflito foi
apaziguado após a decisão do conde de Sabugosa, que determinou
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que “se conservassem na jurisdição desta (Penedo) as Ilhas que até
agora lhe estavão sujeitas, por se haver excedido a minha ordem”1370.
Em janeiro de 1755, as autoridades da vila Nova do Rio São
Francisco notificaram os moradores da ilha da Parauna que os
mesmos estavam sujeitos ao seu distrito. A inquietação aumentou
depois de o contratador dos dízimos, vindo da Cidade da Bahia, ter
“forçado” os povoadores da ilha a lhe pagar o tributo. Isso
desencadeou em queixas à Câmara de Penedo, a qual, mais uma vez,
recorreu, por representação de 5 de abril, à Coroa em busca de
“sossego público”, “porque só a V. Mag.de do seo Real poder he
permitido dar ou tirar os limites de jurisdição”1371. Os vereadores
agregaram à representação uma certidão do tabelião da vila, Manuel
de Almeida Souza, pela qual se explicita que os moradores de
Parauna sabiam do seu pertencimento ao termo de Penedo. Inclusive
certos cargos do senado ou patentes militares lhes foram concedidos
a partir daquele tabelionato1372. Mas um outro condicionante, além dos
debates geográficos, veio à arena. Enquanto que no documento

1370 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá Meneses e Souto
Maior, sobre violência e atos
arbitrários do ouvidor da comarca da
Jacobina, José da Silva Magalhães,
que impões sua autoridade em
algumas ilhas do rio São Francisco,
que não são da sua jurisdição e sim
desta capitania, e acerca da injusta
queixa que fez o governador da
capitania da Bahia, Francisco da
Cunha Meneses, a respeito do caso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 259,
D. 17385.
1371 CARTA dos oficiais da vila de
Penedo ao rei, D. José, sobre o
conflito com a vila Nova, criada em
1732 pelo ouvidor-geral que foi de
Sergipe del Rei, dr. Cipriano José da
Rocha, pela posse, jurisdição e
administração da ilha da Parauna do
Brejo Grande e ilhas adjacentes.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 2, D. 148.

redigido em 1732 pelos oficiais de Penedo foi exposta em pormenor a

1372 idem.

tomada de território por parte do ouvidor de Sergipe del Rei, a

1373 idem.

representação de 1755 aponta a indevida cobrança dos dízimos como
o estopim dos conflitos1373.
Por provisão de 9 de fevereiro de 1758, D. José I pronunciavase definitivamente sobre o caso, sentenciando em favor da vila de
Penedo que teria o direito sobre as ilhas do rio São Francisco. Sua
decisão se amparou, além dos pareceres do Conselho Ultramarino,
nos documentos enviados à Corte em 1732. Nas palavras do rei,
Me pareceo dizer-vos, que ao Vice Rey deste Estado se
escreve, que vista a informação que deo sobre a referida
representação da Villa do Penedo, e documentos que remeteo,
fica manifesta a injusta pertenção do Contractador dos Dizimos
da Bahia, que sómente deveria procurar a conservação do seu
contrato no estado em que estava no tempo da sua rematação,
e que assim declare elle Vice Rey ao Contractador do mesmo
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1374 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá Meneses e Souto
Maior, sobre violência e atos arbitrários
do ouvidor da comarca da Jacobina,
José da Silva Magalhães, que impões
sua autoridade em algumas ilhas do rio
São Francisco, que não são da sua
jurisdição e sim desta capitania, e
acerca da injusta queixa que fez o
governador da capitania da Bahia,
Francisco da Cunha Meneses, a
respeito do caso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 259, D.
17385.
1375 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso até
a capitania de Pernambuco, descendo o
rio São Francisco, descrevendo os
sertões e fronteiras da dita capitania e
informando das necessidades que
existem de se criar mais vilas, uma nova
comarca e uma força militar que faça
respeitar os magistrados. Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255, D.
17108.
1376 ORDEM RÉGIA. Auto de criação e
termo de marcação e levantamento do
pelourinho da vila da Barra. Jacobina,
10 de novembro de 1804. Manuscrito da
FBN. Localizador: II – 34, 6, 39.
1377 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso até
a capitania de Pernambuco, descendo o
rio São Francisco, descrevendo os
sertões e fronteiras da dita capitania e
informando das necessidades que
existem de se criar mais vilas, uma nova
comarca e uma força militar que faça
respeitar os magistrados. Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255, D.
17108.

contrato, para não inquietar indevidamente os Lavradores, que
não pertencem ao districto do seu contrato

1374

.

Esse episódio foi evocado no alvorecer do século XIX pelo
governador da capitania de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda
Montenegro, quando a ilha do Miradouro e os limites da comarca da
Jacobina e da capitania de Pernambuco foram postos em causa entre
a referida autoridade e o ouvidor da Jacobina, José da Silva
Magalhães. Os conflitos foram debatidos em diversas trocas
epistolares, “munições literárias” que procuravam afetar sobremaneira
os argumentos do oficial rival. Se Vossa Alteza Real julgasse as
alegações de Caetano Pinto de Miranda Montenegro como
verdadeiras, todo o termo da vila da Barra, que desde 1753 pertencia,
no militar e judicial, à ouvidoria da Bahia da parte do Sul, seria reincorporado à comarca de Olinda. Entretanto, se o discurso de José
da Silva Magalhães persuadisse D. João e o Conselho Ultramarino, os
limites de sua comarca se manteriam inalterados.
O prelúdio dessas tensões se manifestou no ofício do
governador de Pernambuco, que narra a sua viagem desde a capitania
de Mato Grosso até a vila do Recife, passando pelas regiões
banhadas pelos rios São Francisco e Moxotó, principalmente nas
circunscrições da vila da Barra e dos julgados de Cabrobó, Flores,
Tacaratu e Garanhuns1375. Naquela ocasião, Miranda Montenegro se
inteirou da complexa situação administrativa do concelho da Barra.
Sabe-se que no ano de sua fundação, D. José I ordenou que o núcleo
urbano e o seu território correlato fossem anexados à ouvidoria de
Jacobina em virtude da enorme distância que separava as povoações
do termo da vila à “cabeça” da comarca – Olinda1376. Para o
governador em trânsito, porém, “estas differentes relaçoens de
pertencer a mesma terra no Civil a hum governo, e no Militar e Politico
a outro, são difficeis de combinar, e a experiencia tem mostrado, que
da diversidade de jurisdição nascem perniciozos conflitos”1377.
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Por ofício de 11 de março de 1805, Caetano Pinto de Miranda

antiguidade “imemorial” do rio São Francisco como fração integrante

1378 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá Meneses e Souto
Maior, sobre violência e atos
arbitrários do ouvidor da comarca da
Jacobina, José da Silva Magalhães,
que impões sua autoridade em
algumas ilhas do rio São Francisco,
que não são da sua jurisdição e sim
desta capitania, e acerca da injusta
queixa que fez o governador da
capitania da Bahia, Francisco da
Cunha Meneses, a respeito do caso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 259,
D. 17385.

de Pernambuco. Além disso, Miranda de Montenegro ouviu queixas

1379 idem.

Montenegro denunciou a João Rodrigues de Sá e Melo, o visconde de
Anadia, então secretário de estado da Marinha e Ultramar, a
diminuição do território da capitania de Pernambuco ensejada pelo
corregedor de Jacobina1378. O governador reclamou que certos
distritos da corregedoria fossem reincorporados ao governo de
Pernambuco, os quais, segundo José da Silva Magalhães, “se
reputavam pertencerem á capitania da Bahia”1379. O documento
enviado à Lisboa evoca, como justificativa, os acontecimentos
ocorridos entre Penedo e Vila Nova do Rio São Francisco e a

dos moradores das povoações implantadas no termo do concelho de
Barra, levando-o a concluir que José da Silva Magalhães,
...despoticamente proveo que todas as ilhas que estivessem no
meio do rio para abanda d´álem ficassem pertencendo á
capitania da Bahia, sendo o seu principal despotismo, o querer
elle que a Ilha do Miradouro ficasse subordinada ao novo
capitão-mor do Arraial do Julgado do Chiquechique Angelo
Custodo da Rocha Medrado, seu particular amigo, e bem digno
hum do outro...

1380

Em 30 de junho de 1805, José da Silva Magalhães refutou as
acusações levantadas no ofício de 11 de março pela autoridade de
Pernambuco1381. Como argumento de persuasão ao direito de posse
da comarca de Jacobina sobre o termo da vila da Barra e,
singularmente, sobre a ilha do Miradouro, o ouvidor narrou a biografia
da ouvidoria, desde a fundação da vila-sede (matriz ordenadora de
todo aquele território) até os acontecimentos em causa. Acrescentou
que determinadas ilhas do rio São Francisco sempre pertenceram à
comarca,

conforme

a

antiga

demarcação

assinalada

pelo

desembargador Pedro Gonçalves Cordeiro em 1720, por ocasião do
estabelecimento da vila de Jacobina. Ora, logo surgiram divergências
entre as autoridades das vilas da Barra, Urubu e Jacobina sob as quais

1380 idem.
1381 OFÍCIO do desembargador
ouvidor da comarca da Jacobina,
José da Silva Magalhães, ao
secretário da Marinha e Ultramar,
visconde da Anadia, João Rodrigues
de Sá e Melo, sobre a questão da
abrangência da referida comarca,
posta em discussão pelo governador
de Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 237, D.
16321.
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estavam subordinadas as ilhas. Em correição de 1803, Silva
Magalhães tentou resolver esse impasse determinando que os oficiais
observassem...
...rigorosamente aquellas demarcações, que se havião feito,
pelas quais pertenciam as ilhas do meio do Rio para a parte de
Pernambuco á aquella Capitania, conseguintemente á V.ª da
r

Figura 33 – Ilha do Miradouro, um
dos territórios disputados pelas
autoridades de Pernambuco e da
Bahia. Observe que a linha
demarcatória da capitania da Bahia –
em vermelho – confirma aquela área
como integrante do governo de
Pernambuco. Imagem retirada da
carta “Mapa da capitania da Bahia,
dividida em suas comarcas...”.
Original do AHEx – RJ.
1382 OFÍCIO do desembargador
ouvidor da comarca da Jacobina,
José da Silva Magalhães, ao
secretário da Marinha e Ultramar,
visconde da Anadia, João Rodrigues
de Sá e Melo, sobre a questão da
abrangência da referida comarca,
posta em discussão pelo governador
de Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 237, D.
16321.
1383 idem.

Barra, p. serem do seu districto, e as do meio do Rio para a
parte da Bahia á V.ª do Urubu, e Julgado do Xique-Xique, não
inovando nisso cousa alguma, e cingindo-me á antiga
1382

demarcação, como devia...

Aqui,

o

ouvidor

desconsiderou

a

configuração

territorial

de

Pernambuco definida na carta foral de Duarte Coelho. Ele afirmou com
veemência que “o governo de Pernambuco nunca teve posse
immemorial em todas as ilhas do Rio de São Francisco”1383.
Percebe-se no discurso que a ilha do Miradouro era o cerne do
debate (figura 33). Curiosamente, essa ilha não existia na data da
doação da carta foral feita por D. João III a Duarte Coelho. O ouvidor
de Jacobina chamava a atenção do visconde de Anadia sobre a
particularidade geológica de Miradouro: “esta ilha não he daquelas,
que o mar descobre, nem das que nascem nos rios, e sim foi originada
pelos annuais aluviões, e enchentes do Rio de S. Francisco”1384.

1384 idem.

Parece que as correntes das águas e seus movimentos – enchente e

1385 idem.

vazante – criaram um depósito rochoso com dimensões aproximadas
de duas léguas de comprimento e uma de largura. Silva Magalhães
recorreu à tal peculiaridade geológica para levar a cabo os seus planos
de posse, já que a ilha resultou do rompimento da terra firme “do
Julgado do Xique-Xique, pertencente á Capitania da Bahia”1385. A
validade da origem de Miradouro como derivação do terreno do
julgado e, por extensão, “filha” do território da Bahia, acresce “mais
uma razão natural” confirmada pelos antigos povoadores, que seria
“ver-se na Ilha do Miradouro os mesmos arvoredos silvestres, e a
qualidade da terra, que se ve em terra firme, em razão do que fica
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demonstrado pertenser essa ilha ao Julgado do Xique-Xique,
Capitania da Bahia”1386.
O que tornava a ilha atraente? Tratava-se de um espaço onde
se poderia cobrar os dízimos da lavoura e da criação de gado e, por
isso, foi disputado pelas instâncias judiciais e civis da Bahia e de
Pernambuco. De acordo com José da Silva Magalhães, “por meio
desta Ouvidoria (Jacobina) se tem sempre cobrado os dinheiros
respectivos de toda aquella V.ª (Barra) e seus Julgados (Carinhanha,
Pilão Arcado, Campo Largo e Rio Preto), desde a creação da mesma,
como há de constar nas arrecadações das entradas naquele Real
Erario”1387. Em contrapartida, Caetano Pinto Miranda de Montenegro
reiterava a sujeição dos habitantes da margem do rio São Francisco e
suas ilhas ao bispado, comarca e capitania de Pernambuco, “como
pode

constar

do

Livro

de

Patentes,

Camara,

e

Cartorio

Ecclesiastico”1388.
O governador de Pernambuco sugeriu a D. João, como forma de
reduzir as tensões, a criação de uma nova comarca com novas vilas.
Esse projeto já havia sido imaginado durante sua estada no concelho
da Barra, após verificar as medidas desproporcionais da comarca de
Olinda. Por aviso de 3 de outubro de 1805, o visconde de Anadia
declarou a Manuel de Almeida Vasconcelos, visconde da Lapa, que a
fundação da corregedoria nos sertões de Pernambuco serviria para
minimizar as desordens, “onde sem a presença dos Magistrados, não
he de esperar a observância das Leys, nem a conservação dos povos
dentro nos limites justos”1389. O visconde da Lapa achava inoportuno
a instituição de uma nova ouvidoria, ainda que não duvidasse das
boas intenções de Miranda Montenegro. Para justificar sua negação,
o visconde da Lapa se fundamentou em discurso que desvalorizava
os sertões e os seus moradores: “Convem observar, que sempre em
taes creaçoins se teve respeito á digna sustentação dos Magistrados,
e a opulencia dos Povos; como he impocivel verificar estas em
sertanejos, que mais subistem pela sobried.e, e clima, do que pela

1386 OFÍCIO do desembargador
ouvidor da comarca da Jacobina,
José da Silva Magalhães, ao
secretário da Marinha e Ultramar,
visconde da Anadia, João Rodrigues
de Sá e Melo, sobre a questão da
abrangência da referida comarca,
posta em discussão pelo governador
de Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 237, D.
16321.
1387 idem.
1388 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, visconde de Anadia, João
Rodrigues de Sá Meneses e Souto
Maior, sobre violência e atos
arbitrários do ouvidor da comarca da
Jacobina, José da Silva Magalhães,
que impões sua autoridade em
algumas ilhas do rio São Francisco,
que não são da sua jurisdição e sim
desta capitania, e acerca da injusta
queixa que fez o governador da
capitania da Bahia, Francisco da
Cunha Meneses, a respeito do caso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 259,
D. 17385.
1389 AVISO do Secretário de estado
da Marinha e Ultramar, visconde de
Anadia (João Rodrigues de Sá e
Melo) ao (conselheiro do Conselho
Ultramarino), visconde da Lapa
(Manuel de Almeida Vasconcelos)
para que se faça consulta sobre a
representação do capitão mor João
Barreto de Sá e Menezes, sobre a
criação de uma nova comarca ou uma
nova ouvidoria, necessária à medida
em que se vão povoando os vastos
sertões do Brasil. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 238, D.
16431.
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1390 AVISO do Secretário de estado
da Marinha e Ultramar, visconde de
Anadia (João Rodrigues de Sá e
Melo) ao (conselheiro do Conselho
Ultramarino), visconde da Lapa
(Manuel de Almeida Vasconcelos)
para que se faça consulta sobre a
representação do capitão mor João
Barreto de Sá e Menezes, sobre a
criação de uma nova comarca ou uma
nova ouvidoria, necessária à medida
em que se vão povoando os vastos
sertões do Brasil. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 238, D.
16431.
1391 idem.
1392 CARTA do Chanceler da
Relação da Bahia Francisco António
de Sousa da Silveira ao príncipe
regente, D. João, sobre a questão dos
limites da comarca de Jacobina,
suscitada pelos governadores da
Bahia e de Pernambuco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 248, D.
17081.
1393 ALVARÁ de 15 de janeiro de
1810 que crêa a Comarca do Sertão
de Pernambuco, e erige em villas as
povoações de Pilão Arcado e de
Flores na Ribeira do Pajehú. In
Colecções das Leis do Brazil de 1810.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1891. p. 1.

abundancia do Paiz, ou riqueza industrial”1390. Por outro lado, Manuel
de Almeida Vasconcelos conhecia os métodos paliativos empregados
pelos juízes ordinários na administração da justiça nas povoações das
zonas interiorizadas. Assim, recomendou “hum lugar de Juiz de Fora
no sitio das Flores, porq´ este Magistrado residente he mais capaz de
evitar crimes, do que hum Corrg.or q´ apenas chega huma vez ao
ano”1391.
Em 1807, D. João requereu parecer das autoridades do
Conselho Ultramarino sobre as questões dos limites entre a comarca
de Jacobina e a capitania de Pernambuco. Ele ordenou aos oficiais do
Conselho Ultramarino que o informasse sobre a distância da ilha do
Miradouro e dos outros lugares em disputa, tanto da Jacobina quanto
de Pernambuco, levando em conta qual das ouvidorias “fica mais facil,
e mais breve a administração da justiça”1392. Os documentos régios
emitidos ulteriormente revelam a adesão de Vossa Alteza Real à
criação da nova comarca, sintonizando-se, dessa maneira, com as
políticas do governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro, e
rejeitando as alegações do ouvidor José da Silva Magalhães. Como
antes explorado, por alvará de 15 de janeiro de 1810, a Coroa
formalizou a comarca do Sertão de Pernambuco, incorporando-lhe o
concelho da vila da Barra e os seus julgados1393. Isso quer dizer que
todo aquele território anexado à comarca da Jacobina em meados do
século XVIII retornava à sujeição completa (militar, civil, judicial e
eclesiástica) de Pernambuco. No que diz respeito à ilha do Miradouro,
o mapa da figura 33 representa o objeto de disputa dentro dos limites
do distrito de Pernambuco, traduzindo visualmente o apoio da Coroa
aos argumentos apresentados Caetano Pinto de Miranda Montenegro
durante as “batalhas epistolares”.
O discurso do alvará aponta, como premissa basilar à
constituição da comarca do Sertão de Pernambuco, a prevalência de
correições irregulares em razão da enorme distância que separava as
povoações do termo de Barra à Jacobina ou aos centros de poder da
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capitania de Pernambuco, assim como a ampla dimensão das
ouvidorias de Jacobina e Olinda. De modo que, a nova jurisdição
contribuiria, em tese, com a boa administração da justiça. De fato, a
comarca oficializada em 1810 rearranjou os territórios da justiça nos
sertões, reformando a rede de povoações e a dimensão geográfica
das demais corregedorias existentes no território de Pernambuco.
A administração da justiça também melhoraria se a vila capital
da recém-criada ouvidoria estivesse centralizada no espaço, como
propôs Miranda Montenegro em seu relatório das regiões banhadas
pelos rios São Francisco e Moxotó1394. Todavia, as autoridades
optaram pela vila de Flores do Pajeú, situada fora do centro
geométrico do território e muito distante da vila da Barra

1395

. A escolha

parece bastante paradoxal, pois ia de encontro com a resolução de D.
João, que havia determinado ao novo ouvidor a indicação da “Villa que
deve ser cabeça da Comarca, atendendo a situação, de modo que
fique no meio della”1396. Não tardou para os oficiais da Câmara de
Barra recorrerem à Coroa em busca de “remédio”, haja visto que as
correições irregulares continuaram habituais. Por seu turno, aquele
senado propôs a divisão da comarca do Sertão de Pernambuco em
duas, “com aquela iguald.e devida, ate mesmo criandose V.as, q´ pella
longitude e população se fazem merecedoras”1397. A efetivação desse
projeto ocorreu em 3 de junho de 1820, com a instituição da comarca
do Rio São Francisco, com sede em Barra1398.

6.2.2. Rios ou serras? A definição dos limites das capitanias do
Maranhão e Goiás.

Finalmente, chega-se ao último estudo de caso de disputa
territorial de grandes dimensões envolvendo diferentes agentes
sociais. Refere-se ao conflito suscitado entre as capitanias do
Maranhão e de Goiás relativo à definição dos limites geográficos de

1394 OFÍCIO do governador da
capitania de Pernambuco, Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, ao
[secretário de estado da Marinha e
Ultramar], visconde de Anadia, [João
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e
Souto Maior], sobre descrição de sua
viagem da capitania do Mato Grosso
até a capitania de Pernambuco,
descendo o rio São Francisco,
descrevendo os sertões e fronteiras
da dita capitania e informando das
necessidades que existem de se criar
mais vilas, uma nova comarca e uma
força militar que faça respeitar os
magistrados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255,
D. 17108.
1395 Distâncias aproximadas entre a
vila da Barra e as “cabeças” de
comarca: Barra-Jacobina: 58 léguas;
Barra-Flores do Pajeú:
1396 ALVARÁ de 15 de janeiro de
1810 que crêa a Comarca do Sertão
de Pernambuco, e erige em villas as
povoações de Pilão Arcado e de
Flores na Ribeira do Pajehú. In
Colecções das Leis do Brazil...Opus
cit., p. 2.
1397 REPRESENTAÇÃO dos oficias
da Câmara da vila da Barra ao
príncipe regente, D. João, solicitando
a divisão da comarca do Sertão de
Pernambuco em duas; e que a vila da
Barra se torne “cabeça” da nova
comarca. Manuscrito da FBN.
Localizador: II-34, 6, 40.
1398 ALVARÁ de 3 de junho de 1820
que crêa a nova comarca do Rio de
São Francisco, desmembrada da do
Sertão de Pernambuco, e erige em
villa a povoação de Campo Largo. In
Colecções das Leis do Brazil de 1820.
Rio de Janeiro: Imprensa Nacional,
1891. p. 39.
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1399 MAPA do Interior da Capitania
do Maranham entre partes daquella
que ella se divide, formado para
mostrar os Pontos que a lemitão com
a de Goiáz, segundo a Devizão em 9
de julho de 1816, por Avizo Regio de
11 de agosto de 1813. Cópia
disponível
em
http://www.bn.br.
Acesso em 18 fev. 2010.

suas jurisdições. Os debates, articulados por governadores e oficiais

1400 AVISO de 11 de agosto de
1813. Transcrito em A Carolina: ou
definitiva fixação de limites entre as
Províncias do Maranhão e de Goyaz.
Rio de Janeiro: Typ. Episcopal de
Agostinho de Freitas Guimarães &
C.A, 1852. p. 87-88.

Antonio Couto, piloto formado pela Academia Real de Ciências, a carta

1401 A biografia de Francisco de
Paula Ribeiro está detalhada na tese
de
SANTOS,
Raimundo.
A
construção da imagem sertaneja
maranhense a partir das leituras de
Francisco de Paula Ribeiro. Tese
(doutorado
em
História)
–
Universidade Federal de Minas
Gerais, Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, Belo Horizonte,
2014, p. 83-94.
1402 OFFICIO do governador e
capitão general do Maranhão dirigido
ao ministro do Reino Marquez
d´Aguiar, em 16 de fevereiro de 1815.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 88.

de diferentes patentes, iniciaram-se na primeira década do século XIX,
retornando em meados do século. Privilegiam-se os acontecimentos
ocorridos até 1819, ano no qual o capitão do Regimento de Linha do
Maranhão, Francisco de Paula Ribeiro, produziu, com o auxílio de
geográfica - “Mapa do Interior da Capitania do Maranham entre partes
daquella que ella se divide, formado para mostrar os Pontos que a
lemitão com a de Goiáz, segundo a Devizão em 9 de julho de 1816,
por Avizo Regio de 11 de agosto de 1813”1399. Esse mapa, além de
“objetificar” os acordos efetivados entre os comissários enviados de
ambas as capitanias, tornou visível o texto do “Auto de demarcação
entre as capitanias de Maranhão e Goyaz a que se procede pelo Regio
Avizo de 11 de agosto de 1813”. É interessante ressaltar que, as
estratégias das autoridades envolvidas na questão se pautaram de
documentos escritos anteriormente e, sobretudo, de mapas (“textos
visuais” que davam a ver os contornos pretendidos para cada
território).
No aviso de 11 de agosto, D. João menciona que o bem público
dos povos das mencionadas capitanias se relacionava à definição dos
dos seus limites. Esta delimitação poria as instituições em ordem e
reformaria os territórios em conflito. Em seguida, cada autoridade ficou
incumbida de nomear “officiaes e pessoas intelligentes para se
proceder áquella demarcação, que não pode deixar de ser mais
vantajosa para ambas Capitanias”1400. O governador do Maranhão,
Paulo José da Silva Gama, informou ao marquês de Aguiar, por meio
do ofício de 15 fevereiro de 1815, que havia escolhido o capitão
Francisco de Paula Ribeiro1401, “Bacharel em Philosophia e formado
em Leis, que, no tempo do Governo do meu Predecessor, D. Diogo de
Sousa, tinha viajado aquelles Sertões no exame dos produtos da
natureza”1402.
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No mesmo dia em que Silva Gama avisou ao marquês de Aguiar
sobre quem havia encarregado os trabalhos de demarcação, ele
passou importantes instruções ao comissário Paula Ribeiro, tanto
voltadas aos processos e negociações de definições dos limites das
capitanias em litígio, como relativas aos aspectos utilitários do território
percorrido e reconhecido. O governador do Maranhão recomendou um
acurado exame da paisagem envolvente em busca dos “sinais
designativos” que permitiriam a melhor configuração das fronteiras1403.
Ele orientou que se explorassem “os limites desta Capitania próximos
ao Tocantins, a fim de se conhecer a direção e capacidade do rio, e
sua diversidade de braços...a qualidade das Povoações que se
descobrirem, e todos os vestígios de antigas povoações ou caminhos
por terra mais apropinguados (sic) a esta Capital”1404. Assim,
Francisco de Paula Ribeiro fundamentaria seu discurso em dados
utilitários do território e nos vestígios materiais da paisagem
transformados ao longo do tempo. Na realidade, os lugares de
memória identificados pelo emissário significavam informações
irrefutáveis da antiga ocupação de sertões afeitos ao Maranhão. Essa
experiência de reconhecimento territorial deveria resultar em um
mapa,

“para

obveniente”

á

vista

delle

poder

decidir

qualquer

duvida

1405

. A imagem cartográfica legitimaria o território

pretendido com base nas experiências visuais assimiladas pela
comissão de técnicos enviados de São Luís, dando a ver, na
simbologia empregada e nas linhas traçadas, aquilo que o governo do
Maranhão compreendia como “sua capitania”. Assim, o mapa
codificaria no papel aquilo que foi visto e narrado durante a viagem,
convertendo-o em instrumento político que dirimiria qualquer dúvida
dos agentes de Goiás.
Silva Gama recomendou uma marcha rápida em direção à
região limítrofe antes da comissão vinda de Vila Boa. Na povoação de
São Pedro de Alcântara, os oficiais de São Luís encontrar-se-iam com
os oficiais de Goiás – o sargento-mor José Antonio Ramos Jubé e o
capitão Francisco José Pinto de Magalhães. Ali, seriam acordados os

1403 INSTRUCÇÕES relativas á
divisão entre as Capitanias do
Maranhão e Goyaz, dadas ao capitão
encarregado daquella comissão. In A
Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 89.
1404 idem., p. 90.
1405 idem., p. 89.
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1406 INSTRUCÇÕES relativas á
divisão entre as Capitanias do
Maranhão e Goyaz, dadas ao capitão
encarregado daquella comissão. In A
Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 90.

“sinais designativos” que guiariam o desenho da “linha divisória” das

1407 ATTESTADO do fazendeiro
Manoel Coelho Paredes. In A
Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 103.

Ao longo do trajeto, os emissários do Maranhão deveriam

1408 Fazendas da ribeira da Lapa:
Vereda Grande, Inhuma, Cascavel,
Curralinho, Vargem Grande, Arêa,
Goaribas, Matos Verdes, Bacury,
Campo
Grande,
São
Valério,
Fazenda Grande, Morro Grande, São
Pedro, Pindahyba, Retiro, Santo
Antônio, Sacco da Serra e Malhada
Redonda.
Ribeira da
Farinha: Matinas,
Morrinhos, São João, Mutuns,
Caraibas, Ponte de Arêa, Boa Vista,
Goaribas, Farinha, Santo Antonio 2º,
Boqueirão,
Corda,
Repartição,
Conceição.
Ribeira do Grajaú: Mearim, Pratinha,
Jacurutú, Codó, São Julio, Bacaba,
Chupête, Limpeza, Cobra, Campos,
Cavalhadas, Barrinhas, Boqueirão 2º,
Genipapo, Cantinho, Água Fria,
Sobradinho, São Luiz, Sitios Novos e
Sitio.

capitanias, lembrando que “os cumes dos montes e os rios são os
melhores designativos”1406.

contatar os antigos habitantes dos sertões em disputa no intuito de
investigar a qual jurisdição pertenciam e “quaes erão as extremas que
por memoria transmitida se achão conhecidas na tradição d´aquelles
povos”1407. Mais uma vez, evoca-se a memória, a tradição e os
costumes como legitimação de territórios. Com efeito, o fazendeiro
Manoel Coelho Paredes atestou ser morador antigo de duas ribeiras –
Lapa e Neves -, “Districto da Capitania Maranhão, a que pertenço”.
Além disso, o capitão Francisco de Paula Ribeiro inventariou todos os
povoadores e povoações (aqui aparece como sinônimo de fazenda)
das áreas em causa. Naquela altura, a ribeira da Lapa apresentou 19
fazendas; na ribeira da Farinha foram listados 14 assentamentos
humanos; na ribeira do Grajaú existiam 20 povoações; no rio das
Neves arrolaram-se outras 20 fazendas, e, finalmente, na ribeira do rio

Ribeira das Neves: Taboleiro
Grande, Engano, Campo Alegre,
Crueira, Varas, Peixe, Candêas,
Canta-Gallo,
Morros,
Santiago,
Jatubá, Pindahyba 2º, Varginha,
Cajazeiras,
Tabocas,
Rapoza,
Veados, Piquy, Cobiça, Cabeceiras.

das Balsas 30 lugares foram assimilados como pertencentes ao

Ribeira das Balsas: Sacco, Pé de
Serra, Ipoeira, Burity Grande, Lagoa,
Bacaba 2ª, Campo Limpo, Belém,
Crauatá, Agua Branca, Genipapo 2º,
Santa Cruz, Cracará, Brejão, Bacaba
5ª, Santa Maria, Boa Esperança,
Sacco da Serra 2º, Contendas,
Engeitado, Burity 2º, Bom Jesus,
Bebedor, Capotes, Salto, Macapá,
Melancias, Porteiras, Campo Largo,
Longá e Lagoa 2ª.

lavouras da Capitania do Maranhão, a que sempre pertencerão”1409.

1409 RELAÇÃO das fazendas de
gado e povoações das cinco ribeiras
unidas pertencentes á Capitania do
Maranhão, que ficão prejudicadas por
outra divisão de limites que não sejão
as dos rios Manuel Alves Grande e
Tocantins. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 108.
1410 PARECER dos Comissarios da
demarcação por parte do Maranhão.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 95.

Maranhão1408. Paula Ribeiro concluiu que essas 103 fazendas, e mais
15 estabelecimentos de gado do lado leste do rio das Balsas não
discriminados, “são os que sustentão de carnes a Capital e todas as
Por tradição, nota-se também a concordância daquelas ribeiras e
fazendas com o Maranhão no âmbito econômico, dependendo São
Luís do abastecimento de gado fornecido pelos sertões.
Em 11 de agosto de 1815, os emissários das duas
circunscrições envolvidas nos trabalhos de definição dos limites deram
seus pareceres sobre os marcos referenciais mais adequados para
dividir Goiás e Maranhão1410. O julgamento dos agentes do Maranhão
se baseou em experiências visuais tomadas no percurso de São Luís
ao arraial de São Pedro de Alcântara, ou, como o próprio capitão Paula
Ribeiro se referiu, “nos decidimos declarar a final neste nosso parecer

Sertões, tensões. Territórios e hierarquias em disputa

397

por escripto: que tendo feito nas fronteiras, e ainda no interior desta
Capitania do Maranhão, todas as observações que pudemos ver”1411.
Dessa maneira, o sentido da visão balizou o parecer, transformando o
“visto” (que a posteriori foi codificado em discurso, texto e imagem) em
argumento de persuasão. A “autópsia” de Paula Ribeiro e dos demais
oficiais a ele subordinados “fez ver” a configuração territorial do
Maranhão imaginado, convertendo-a, segundo a notável acepção de
Renzo Dubbini, numa espécie de “geografia da vista”1412 que definiria
a verdadeira forma da capitania. De fato, os agentes de São Luís
perceberam que...
...nenhum outro ponto melhor convém para a divisão decretada
do que os rios Manoel Alves Grande e Tocantins, ficando as
margens além dos ditos rios pertencendo a Goyaz, e as margens
áquem pertencendo ao Maranhão, segundo se nota nos
melhores mapas geográficos, e como sempre assim entenderão
os habitantes desta Capitania...

1413

Outro fator ressaltado no discurso de Francisco de Paula Ribeiro
relaciona-se à distância que afastava os moradores dos sertões às
respectivas capitais de governo ou vilas e julgados mais próximos. De
acordo com o capitão comissário, a jurisdição de Goiás apresentava
“desertos” intransitáveis, dificultando a população na busca por justiça
recorrida na Câmara de Vila Boa, núcleo urbano distante mais de
trezentas e cinquenta léguas1414. O incomodo piorava em razão de
aqueles “desertos” estarem povoados por diferentes etnias indígenas,
“bárbaras” e “antropofágicas”1415. Diversamente, a capitania do
Maranhão figurava-se numa outra representação arquitetada em
alicerces da comodidade, segurança e felicidade públicas, mesmo se
o território apresentasse determinados entraves - naturais e artificiais
- que tornariam o trajeto laborioso:
Quando pelo contrario os mencionados Povos gozão hoje de
mais tranquilla commodidade na sua actual jurisdicção a que
pertencem, pela qual são mais de perto administrados, e a quem

1411 PARECER dos Comissarios da
demarcação por parte do Maranhão.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 95.
1412 DUBBINI, Renzo. Geography of
the gaze: urban and rural vision in
early modern Europe. Chicago: The
University Chicago Press, 2002.
1413 PARECER dos Comissarios da
demarcação por parte do Maranhão.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 95.
1414 idem., p. 96.
1415 idem., p. 96.
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1416 PARECER dos Comissarios da
demarcação por parte do Maranhão.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 96.
1417 VOTO do segundo commissario
de Goyaz. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 100.
1418 Presume-se que uma das cartas
geográficas referidas por Francisco
José Pinto Magalhães seja a
intitulada “Capitania de Goyáz”
(original localizado na Biblioteca
pública de Évora). Este mapa sinaliza,
em seu centro, a serra Geral como
limite dos bispados do Pará, do
Maranhão, de Pernambuco, de
Mariana e do arcebispado da Bahia.

em suas percisões se dirigem com toda a brevidade e
segurança, independente dos perigos insuperáveis, e sem
carecer de huma divisão em parte tão intempestiva, que
trocando-lhe a sua situação feliz em desgraça, faria o maior de
todos os seus males

1416

.

Francisco José Pinto Magalhães não concordou com a
resolução do comissário de São Luís. A divergência residia na matriz
da linha divisória: enquanto que os agentes do Maranhão assumiram
os rios Manuel Alves Grande e Tocantins como fronteiras das

1419 VOTO do segundo commissario
de Goyaz. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 100.

capitanias, o representante de Goiás acreditava que a Serra Geral,

1420 VOTO do segundo commissario
de Goyaz. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 101.

apropriado à definição dos limites1417. O discurso de Magalhães

1421 idem., p. 101.

“que desde São Paulo corre de Sul a Norte”, seria o sinal designativo
enobrece tal orografia, enquadrando-a numa espécie de “núcleo
gerador” não somente de Goiás, “a Capitania mais central”, mas da
maior parte das bacias fluviais que irrigavam a colônia:
A Serra Geral tem em si huma bomba d´água, d´onde nasce a
maior parte dos rios que regão as Capitanias do Brasil, como
bem se vê nos mapas geographicos

1418

.

Ha imensas Serras ramificadas que em mais ou menos
distancias finalisão, porque são costelas do dito espinhaço
1419

d’este Microcosmos Brasilico

.

O emissário de Vila Boa então concluiu seu parecer indicando que “a
divisão limitrophe das sobreditas duas Capitanias se deve fazer pela
Serra denominada Geral...e pela Serra Morro do Chapéo...por serem
estas as balizas mais authenticas e proximas ao dito rio que obvião a
ambiguidade toda”1420. Como resultado dessa demarcação imaginada,
o distrito da povoação de São Pedro de Alcântara ficaria com largura
aproximada de 50 léguas e o território da paróquia de Pastos Bons
com mais de 70 léguas de largo1421. Dito de outro modo, Magalhães
pretendia retirar uma grande parcela do território do Maranhão em
favor de Goiás, principalmente as ribeiras do Grajaú, Farinha, Neves,
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Lapa e Balsas, declaradas por Francisco de Paula Ribeiro como
ocupadas por fazendeiros fregueses de Pastos Bons.
Em 12 de agosto, o capitão Paula Ribeiro, João Baptista de
Mendonça e o piloto, Antonio Couto, replicaram o parecer de
Magalhães e Ramos Jubé. Justificaram a incoerência dos limites
enunciados pelos oficiais de Goiás por meio de uma contestação
formulada em oito parágrafos, dos quais aqui se destacam alguns
pontos centrais. O primeiro inciso afirmava que a serra Grande já era
o limite das capitanias reconhecido pela Coroa em outros tempos. Em
seguida, se questionou a metáfora da “bomba d´água” aplicada ao
promontório, pois a ribeira do Grajaú, uma das que Goiás pretendia
anexar ao seu território, não nascia naquela serra, mas em terras
agrestes e de campinas, “longe por isso de ser vertente do Tocantins,
e de fazer communicação entre as duas capitanias dividendas”1422. O
terceiro parágrafo menciona que os delegados de Vila Boa se
equivocaram ao descrever os contornos territoriais do Maranhão e de
Goiás, trocando o Maranhão pela capitania do Pará.

Adiante, o

capitão e os demais agentes declararam que o governo de Goiás
planejava se apoderar de terras ocupadas e cultivadas nos sertões de
Pastos Bons em detrimento das regiões incultas e desertas
localizadas ao Norte da dita repartição. O parágrafo de número 7 induz
o leitor da contestação a verificar que os anseios dos comissários
contrários

eram

ideias

arbitrárias

e

infundadas.

Afinal,

o

posicionamento dos emissários do Maranhão incitou “huma solida
divisão de limites...a vantagem dos povos já estabelecidos e a
prosperidade dos Estados, único motivo que se deve interessar”1423.
O desacordo estabelecido entre as partes resultou na assinatura
de um termo de resolução datado daquele mesmo dia. Nele, os
comissários aprovaram o envio dos pareceres aos respectivos
governadores, sublinhando qual das propostas de demarcação dos
limites seria a mais coerente ao bem público e à Coroa1424. No caso
de os pareceres dos governadores serem novamente incompatíveis,
o Trono seria acionado “para que por huma deliberação real se decida”

1422
CONTESTAÇÃO
dos
commissarios da Capitania do
Maranhão. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 102.
1423
CONTESTAÇÃO
dos
commissarios da Capitania do
Maranhão. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 103.
1424 TERMO de resolução, tomado
na sessão de 12 de Agosto de 1815.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 104.
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1425 TERMO de resolução, tomado
na sessão de 12 de Agosto de 1815.
In A Carolina: ou definitiva fixação de
limites...Opus cit., p. 104.
1426 OFFICIO que o primeiro
Commissario da demarcação por
parte do Maranhão, dirigio ao Capitão
General de Goyaz em 16 de Agosto
de 1815. In A Carolina: ou definitiva
fixação de limites...Opus cit., p. 105.
1427 AUTO de demarcação entre as
Capitanias de Maranhão e Goyaz a
que se procede pelo Regio Avizo de
11 de Agosto de 1815. In A Carolina:
ou definitiva fixação de limites...Opus
cit., p. 4.
1428 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro ás
fronteiras da capitania do Maranhão e
da de Goyaz no anno de 1815 em
serviço de S. M. Fidelissima. In
Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. Tomo X. 2 ed.
Rio de Janeiro: Typ. de João Ignacio
da Silva, 1870. p. 5-80.

a causa1425. Em 16 de agosto, Francisco de Paula Ribeiro remeteu um
ofício a Fernando Delgado Freire de Castilho no qual se dava conta
do desconhecimento territorial dos emissários Magalhães e Ramos
Jubé. Em contrapartida, ele garantiu que seu argumento, subsidiado
em experiências visuais e cartográficas, consolidava a correta divisão
das jurisdições, sem suscitar dúvidas futuras ou o prejuízo dos
povoadores estabelecidos1426.
O término dessa trama aconteceu em 9 de julho de 1816,
quando todos os atores envolvidos assinaram o auto de demarcação
das fronteiras. Tudo indica que as alegações de Francisco de Paula
Ribeiro se sobressaíram, tendo em conta que as “marcas divisórias”
escolhidas foram os rios Manuel Alves Grande e Tocantins, tal como
ele havia postulado no curso das negociações1427. Caberia a D. João
VI a resolução final para dar cabo às disputas. Nesse ínterim, o capitão
desenhou um mapa da capitania (figura 34) destacando, em grossa
linha vermelha, os limites da repartição instituídos no auto de
demarcação. Na capital do Reino, o engenheiro militar e cartógrafo,
Domingos Monteiro, amparado da carta geográfica de Paula Ribeiro,
“riscou”, em 1819, um outro mapa da capitania do Maranhão (figura
35), talvez produzido com o objetivo de definir de uma vez por todas
as questões levantadas pelas autoridades pleiteantes.
Para além dos aspectos políticos que nortearam a produção
desses mapas, ambos dão a ver territórios urbanizados e
transformados. As representações indicam o percurso palmilhado
pelos comissários no roteiro de viagem do capitão Francisco de Paula
Ribeiro1428. Neles estão arroladas as freguesias da capitania, as sedes
das fazendas ao longo das principais ribeiras, os caminhos reais e a
rede de povoações. Inversamente, uma imensa área figura-se como
“vazia”, cujas lacunas foram preenchidas por topônimos relativos às
sociedades indígenas, como os Timbiras e Gamelas. Os cartógrafos
marcaram para as demais etnias uma lacônica toponímia formada por
letras em caixa alta - NB. – sugerindo, conforme o próprio capitão,

Sertões, tensões. Territórios e hierarquias em disputa

401

“espaços...ate hoje incultos, e despovoados (de colonos), em razão
das numerosas Povoações Barbaras (lê-se nações bárbaras – NB.), e
indomésticas, que nelles se observão estabelecidas”1429. Considerase, assim, o “vazio” como a representação da alteridade, ou do
território indígena, cuja feição resultou, não de politicas indígenas, mas
a partir das linhas divisórias das paróquias (a Norte, a Sul e a Leste)
com os rios Tocantins e Turi, limites oficiais do Maranhão e das
capitanias do Pará e de Goiás.
Retornando aos acordos firmados em São Pedro de Alcântara,
o sucesso da comissão do Maranhão transparece nas últimas linhas
do roteiro de viagem de Francisco de Paula Ribeiro. Em suas palavras,
“foi um dia de prazer que tivemos aquelle em que nos achámos fóra
d´alli para voltar, como voltámos um anno depois, á nossa capital, a
dar conta daquella comissão, que só se ultimou em 9 de julho de
1816”1430.

1429 Citado na legenda do MAPPA
Geographico
da
Capitania
do
Maranham, que pode servir de
Memoria sobre a População, Cultura,
e couzas mais notáveis da mesmas
Capitania. Mapa disponível em
http://www.bn.br. Acesso em 18 fev.
2010.
1430 ROTEIRO da viagem que fez o
capitão Francisco de Paula Ribeiro ás
fronteiras...Opus cit., p. 14.
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Figura 34 – RIBEIRO, Franciso de Paula. Mappa Geographico da Capitania do Maranham, que pode servir de Memoria sobre a População, Cultura, e couzas mais notáveis da mesmas Capitania. Imagem disponível em http://www.bn.br.
Acesso em 18 fev. 2010.
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Figura 35 – MONTEIRO, Domingos. Copia da carta organizada por Francisco de Paula Ribeiro Capitam do Regimento de Linha do Maranham emcarregado da divizão ultimada em Julho de 1816. Rio de Janeiro 1819. Mapa disponível
em http://www.bn.br. Acesso em 18 fev. 2010.
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“Tudo isso para Marco Polo pudesse explicar ou
imaginar explicar ou ser imaginado explicando ou
finalmente conseguir explicar a si mesmo que aquilo
que ele procurava estava diante de si, e, mesmo que se
tratasse do passado, era um passado que mudava à
medida que ele prosseguia a sua viagem, porque o
passado do viajante muda de acordo com o itinerário
realizado, não o passado recente ao qual cada dia que
passa acrescenta um dia, mas um passado mais
remoto. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante
reencontra um passado que não lembrava existir: a
surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de
possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos
conhecidos”.
Ítalo Calvino, As cidades invisíveis, p. 28.
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CAPÍTULO 7 – Imaginando e escavando a paisagem
de Oeiras do Piauí

A

rquitetos,

historiadores,

geógrafos

e

arqueólogos

preocupados em descrever a paisagem urbana, o cotidiano e
as tessituras sociais de vilas e cidades coloniais deparam-se

com muitos hiatos deixados pelas fontes manuscritas e iconográficas,
as quais, por vezes, não formam uma sequencia temporal lógica,
dificultando

as

interpretações

dos

processos

sociais

que

fundamentaram as transformações do espaço. À luz dos documentos
catalogados e transcritos, resta imaginar, ou “formar uma ideia”1431, de
como essas povoações se estruturaram a partir das relações operadas
entre os agentes e o lugar, entre o homem e o mundo envolvente; sem
esquecer que as relações humanas imprimem, assim como se tem
tentado expor nos capítulos precedentes, tensões e conflitos,
negociações e acordos, às vezes imperceptíveis nos textos ou nas
imagens,

mas

empiricamente

evidentes

na

localização

de

determinados elementos urbanos no território. Nesse aspecto, o ato
de imaginar cria paisagem, aqui considerada como projeção/imagem
consciente de artefatos arranjados num dado meio ambiente segundo

1431
BLUTEAU,
Raphael.
Vocabulario Portuguez & latino:
aulico,
anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. Volume 4. p. 55.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 13
dez. 2016.
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1432 CASEY, Edward. Imagining and
the
image.
Philosophy
and
Phenomenological research, vol. 31,
n. 4 (june), p. 475-490, 1971.
Disponível
em
http://www.jstor.org/stable/2105766.
Acesso em 20 set. 2015.
1433
COSGROVE,
Denis.
Geography and vision: seeing,
imagining and representing the world.
London: I. B. Tauris, 2008. p. 15.
1434 COSGROVE, Denis. Social
formation and symbolic landscape.
Medison: University of Wisconsin
Press, 1988. p. 5.
1435 SANTOS, Milton. A natureza do
espaço: técnica e tempo, razão e
emorção. 4 ed. São Paulo: Edusp,
2009. p. 104.
1436 ABREU, Maurício de. Geografia
histórica do Rio de Janeiro (15021700). 2 vols. Rio de Janeiro: Andrea
Jakobsson Estúdio & Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro, 2010.
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possibilidades, isto é, imaginação empregada como mediação de
conhecimento e de entendimento das coisas não vistas e vistas1432.
Imaginar se entrelaça com o sentido da visão, de maneira que ver
implica em experimentar o mundo por meio da imaginação, e a
expressão de ambos os fenômenos ocorre por meio da criação de
imagens mentais, textuais e figurativas1433. Nesse sentido, o geógrafo
inglês Denis Cosgrove considerou a paisagem como uma “maneira de
ver” (way of seeing) culturalmente apreendida pela experiência do
olhar. E a imaginação seria o principal instrumento de representação
e transformação de que a existência humana possui diante da
natureza1434.
Assim, imaginar a paisagem de Oeiras do Piauí, a partir de seu
“grau 0”, de sua oficialização como paróquia, em 1697, até os anos
iniciais do século XIX, será o foco de análise deste último capítulo.
Parte-se como mediação hermenêutica e heurística dos discursos
presentes em textos e imagens, cujos argumentos se refiram, direta
ou indiretamente, às mutações físicas e simbólicas da cidade. Ensaiase, portanto, a “arqueologia da paisagem” , escavando as
“rugosidades”1435 tal como sugere o renomado geógrafo brasileiro
Milton Santos e o fez retrospectivamente Maurício de Abreu para o Rio
de Janeiro1436.
Convém mencionar que Oeiras, antes freguesia de Nossa
Senhora da Vitória e vila da Mocha, gravitou, desde sua origem, em
dimensões controladas por agentes civis e eclesiásticos que ora
acordavam em suas práticas, ora seguiam táticas diametralmente
opostas. Essas operações deixaram vestígios na paisagem e na
formação territorial se tentou demonstrar no capítulo 6 da tese. A ideia
é justamente aproximar o olhar para os aspectos do espaço
intraurbano, verificando como as questões analisadas numa escala
mais ampla têm repercussão na paisagem da povoação. Para a
reconstrução hipotética da tessitura material e social da primeira
capital da capitania de São José do Piauí recorreu-se à documentação
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encontrada na Biblioteca Nacional de Portugal, no catálogo da
Coleção Pombalina, nos manuscritos digitalizados do Projeto Resgate
Barão do Rio Branco, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e na
Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

7.1. A freguesia de Nossa Senhora da Vitória nos sertões de
Rodelas

Em consulta de 12 de dezembro de 1697, o Conselho
Ultramarino relatava ao rei, D. Pedro II, sobre uma carta escrita pelo
bispo D. Frei Francisco de Lima e por Caetano de Melo e Castro,
governador da capitania de Pernambuco, na qual davam conta de
irregularidades nos sertões de Rodelas. Era notável a reduzida
quantidade de povoações oficiais, a desarmônica distribuição de
sesmarias, a violência praticada pela população residente na região e
a débil fiscalidade na cobrança dos dízimos eclesiásticos. Na carta
relata-se a necessidade de “povoarem aquellas terraz, reduzindoas a
Collonias, e Povoações, sendo este meyo, não só de segurarem
aquelles Certoens com estas defenças, mas também o de poder lucrar
grandes conveniências a fazenda de V. Mag.de nos dizimos que se
podem tirar da Cultura dellas”1437. Diante desse quadro, os propósitos
ulteriores da política régia deveriam se orientar para o incentivo à
ocupação efetiva das zonas interiorizadas dos Estados do Brasil e do
Maranhão, ocupação esta traduzida na fundação de povoações
oficiais

e

no

cultivo

da

terra.

Idealmente,

as

povoações

desembaraçariam as injustiças rotineiras e seriam os meios para a
Coroa controlar e fiscalizar áreas mal delimitadas e dominadas pela
poderosa rede clientelar da Casa da Torre, da Casa da Ponte, de
Domingos Afonso Mafrense (apropriadamente alcunhado de Sertão),
de seu irmão João Jorge Afonso e representantes da Companhia de
Jesus do Colégio da Cidade da Bahia.
Os novos assentamentos reformariam os sertões, convertendoos de vastidões incertas em territórios devidamente ocupados e
definidos. O que se conhecia até fins do Seiscentos decorria de relatos

1437 CONSULTA do Cons.º Ultr.º de
12 de Dez.º de 697, com consulta
incluza da Junta das Missões sobre o
q´ escreverão o Bispo, e gov.or de
Pern.co acerca da falta de Igrejas, e
Parrochos
nos
Presidios
dos
Palmares e certão de Rodellas,
delictos q´ se cometem nelle; e
dissolução com q´ vive o M. e de
campo do Prezidio daz Alagoas. In
ENNES, Ernesto. A guerra dos
Palmares. Rio de Janeiro: Cia. Editora
Nacional, 1938. p. 349-350.
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1438 POMPA, Maria Cristina. História
de um desaparecimento anunciado:
as aldeias missionárias do São
Francisco,
séculos
XVIII-XIX.
OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). A
presença indígena no Nordeste:
processos de territorialização, modos
de relacionamento e regimes de
memória. Rio de Janeiro: Contra
Capa, 2011. p. 267-292.
1439 CONSULTA da Junta das
Missões ao rei, D. Pedro II, sobre a
carta do bispo de Pernambuco, D.
Frei Francisco de Lima, e do
governador da capitania, Cateano de
Melo de Castro, acerca da falta de
igrejas e párocos nos presídios dos
Palmares e Sertão de Rodelas, dos
delitos cometidos na região, e da
dissolução em que vive o mestre de
campo do presidio de Alagoas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 17. D.
1732.
1440 ARRAES, Esdras. Plantar
povoações
no
território:
(re)construindo a urbanização da
capitania do Piauí, 1697-1761. Anais
do Museu Paulista, São Paulo, v. 24,
n. 1, p. 257-298, jan.-abr. 2016. DOI:
http://dx.doi.org/10.1590/198202672016v24n0110.
Nesse artigo produzimos um mapa
temático em que se representa,
aproximada e imaginativamente, os
sertões de Rodelas.
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fragmentados de religiosos, índios e sertanistas, narrativas essas
muitas vezes paradoxais e fantasiosas, nas quais os sertões
apareciam ora como terras de riquezas minerais, ora como locus da
alteridade. Ali, habitavam os Tapuias - um diversificado número de
etnias ameríndias que, segundo os cronistas do século XVI, eram
contrárias aos processos de colonização agenciados pela Coroa. De
acordo com Maria Cristina Pompa, o termo “tapuia” não seria um
etnômino, mas uma construção ideológica própria do período colonial.
Essas tribos eram consideradas “bárbaras”, “selvagens” habitantes de
lugares desconhecidos e indômitos, representação da alteridade
humana

radical

recorrentemente

reiterada

no

discurso

das

autoridades coloniais1438.
Os sertões de Rodelas era uma região com limites imprecisos,
complexa em aspectos socioculturais e heterogênea em termos
biogeográfico, apresentando desde caatingas secas a brejos férteis de
carnaúbas e buritis. Os discursos permitem imaginar sua extensão
aproximada, tomando como balizas alguns elementos geográficos
como rios e montanhas. Ainda em 1697, o bispo e o governador
supracitados disseram que “o sertão que chamão de Rodella, q´ pelas
travessias de q´ he cursado contem mais de 400 legoas cortado de
varios Rios, huns menos, e outros mais caudelosos, porem todos de
boas agoas, o clima he m.to saudavel, e não menos fertil a terra p. ª
criação, e sustento de gados”1439. O rio São Francisco foi a principal
geratriz da formação de Rodelas: a Sul, esses sertões alcançavam o
rio Carinhanha; a Oeste, limitavam-se, talvez, com o rio Parnaíba, já
em terras da futura capitania do Piauí; a Sudeste, abraçavam parte da
serra da Jacobina, outra localidade carregada de fábulas divulgadas
por agentes de procedências culturais variadas; e, a Leste,
culminavam no encontro dos rios Moxotó e São Francisco, ou, quem
sabe, na cachoeira de Paulo Afonso1440.
Esses sertões já tinham sido povoados, modificados e
parcialmente cultivados por diversas sociedades indígenas antes da
chegada dos europeus. O colono soube reinterpretar e reutilizar o
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território dos índios deixando “marcas” materiais e simbólicas, seja na
escolha do sítio onde foram implantadas as povoações, seja na
edificação de arquiteturas sacras. Walter Rossa chamou a atenção
para a forma como o português olhava o espaço, não se esquivando
das heranças materiais preexistentes, mas compreendendo-as como
complemento às suas iniciativas reformadoras1441.
Sobre as etnias, Gabriel Soares de Sousa relatou, em 1587, que
os índios eram “tantos e estão tão divididos em bandos, costumes e
linguagens, para se poder dizer dele muito, era necessário de
propósito e devagar tomar informações de suas divisões, vidas e
costumes”1442. Existiram diversos grupos como os Amoipiras, Cariris,
Orises, Procases, Tocós, Moritises, Sapoás, Paiaiás, Icós, Janduís,
Acróas, entre outros. Na ribeira do Salitre, capitania da Bahia, o
governador geral do Brasil, D. Rodrigo da Costa, incentivou, em 1703,
“guerra justa” contra os Macarus em área de extração do salitre1443. O
padre Miguel de Carvalho arrolou trinta e seis grupos dispostos nas
ribeiras do Piauí, Canindé, Parnaíba, Sambito, Itaim e Gurguéia1444.
Cronistas como Sousa e Sebastião da Rocha Pita1445 mencionaram
um tronco familiar comum para muitas dessas etnias, como os
Amoipiras descedentes dos Tupinambás e habitantes do vale
sanfranciscano. A (re)invenção de novas sociedades ameríndias foi
uma operação habitual no Brasil. Conforme refletiu John Monteiro, a
gênese de tribos, ou “etnogênese”, seria uma combinação de
estratégias políticas e culturais dos nativos buscando (re)criar
identidades num contexto de descontinuidade e mudanças radicais;
por isso, não se tratava de culturas estanques, sem dinâmica própria,
mas que continuaram suas trajetórias re-territorializando-se1446.
Até 1696 se tem notícia das paróquias de Nossa Senhora da
Conceição do Cabrobó e Santo Antônio da Jacobina Velha como
povoações instituídas pela Coroa em Rodelas. No entanto, por volta
de 1670, o Estado português aprovou a implantação de aldeias

1441 ROSSA, Walter. A urbe e o
traço. Uma década de estudos sobre
o urbanismo português. Lisboa:
Almedina, 2002. p. 206.
1442 SOUSA, Gabriel Soares de.
Tratado descritivo do Brasil em 1587.
São Paulo: Cia. Editora Nacional;
Edusp, 1971. p. 338.
1443 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre a
carta do governador geral do Estado
do Brasil, D. Rodrigo da Costa, acerca
do aviso do governador da capitania
de Pernambuco, Francisco de Castro
de Moraes, a respeito da guerra
contra o gentio da nação Macarus,
habitantes das terras da região do
salitre, do rio São Francisco, da parte
da capitania de Pernambuco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 20. D.
1941.
1444 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao Illm.º e Rm.º S.or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. In ENNES, Ernesto. A
guerra dos Palmares...Opus cit., p.
387-389.
1145 PITA, Sebastião da Rocha.
História da América portuguesa. Belo
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp,
1976.
1446 MONTEIRO, John. Tupis,
Tapuias e historiadores: estudos de
História indígena e do indigenismo.
Tese (Livre Docência em Etnologia),
Universidade Estadual de Campinas
– Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas,
Departamento
de
Antropologia, Campinas, 2001, p. 56.
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1447 ARRAES, Esdras. Rio dos
Currais: paisagem material e rede
urbana do rio São Francisco nas
capitanias da Bahia e Pernambuco.
Anais do Museu Paulista, v. 21, n.2, p.
47-77, jul.-dez., 2013.
1448 RELATÓRIO de visita ad limina
do Bispo de Pernambuco D. Frei
Francisco de Lima, realizado por seu
procurador
D.
Manuel
Banha
Quaresma e datado de julho de 1701.
In NOGUEIRA, Patrícia Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum do
bispado de Pernambuco (1680-1746):
aspectos históricos e historiográficos.
Revista Fontes, n. 2, 2015-1, p. 24.
1449 CARTA autografada de D.
Francisco de Lima, Bispo de
Pernambuco, de 11 de junho de 1697,
remetendo a Roque Monteiro Paim a
descrição do Sertão de Piagui. In
ENNES, Ernesto. A guerra dos
Palmares...Opus cit., p. 362.
1450 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao Illm.º e Rm.º S.or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. In ENNES, Ernesto. A
guerra dos Palmares...Opus cit., p.
382.
1451 CONSULTA do Conselho
Ultramarino de 20 de novembro de
1697 sobre a carta do Bispo de
Pernambuco escrita ao Secretario
Roque Monteiro Paim sobre a
fundação da nova paroquia, que se
erigiu no Sertão de Piagui e sua
descrição. In ENNES, Ernesto. A
guerra dos Palmares...Opus cit., p.
360.
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missioneiras em pontos nevrálgicos do rio São Francisco, em especial
nas sesmarias da Casa da Torre ou nas proximidades das minas de
salitre. Não cabe aqui abordar esse assunto já discutido em trabalhos
anteriores1447. Deve-se refletir acerca do papel da freguesia de
Cabrobó na formação do Piauí, pois dela derivou o curato dedicado à
Nossa Senhora da Vitória, núcleo embrionário da futura vila da Mocha
e da cidade de Oeiras. A documentação compulsada justapõe, em
algumas áreas, os contornos dos sertões de Rodelas com a
circunscrição eclesiástica da paróquia de Nossa Senhora da
Conceição do Cabrobó ou “Rodella”, como a denominou o bispo D.
Frei Francisco de Lima em 17011448.
Com efeito, naqueles anos finais do século XVII, as
comunicações epistolares feitas entre o Conselho Ultramarino e as
autoridades de Pernambuco acentuaram a necessidade de dividir a
imensa paróquia de Cabrobó em outras duas: uma localizada na barra
do rio Grande e outra no Piauí, “p.ª o bem (e)spiritual das almas, como
tambem p.ª o augmento temporal deste Estado”1449. “Piauí”, nessa
altura, referia-se ao rio homônima, eixo de interiorização utilizado por
Mafrense e os procuradores da Casa da Torre, ao longo do qual
ergueram fazendas e currais de gado. Ou, como descreveu o padre
Miguel de Carvalho, “...o Riacho do Peauhy corre de sul p.ª o norte
entra no Canindê foi o pr.º povoado de todo este Certão no anno de
1682, em que se descobrio, e delle tomou nome”1450. Nesse sentido, a
nomenclatura não se relacionava, portanto, à capitania, formalizada
em 1718 e subsidiária ao governo do Estado do Maranhão a partir de
1702.
O curato de Nossa Senhora da Vitória foi oficialmente instituído
em 11 de fevereiro de 1697. Aos fregueses coube o encargo de “fazer,
e aparamentar a Igreja, e dar ao Cura o Salario, que antes davão á
Matriz (Cabrobó)”1451, ônus bastante usual na modalidade “curato
amovível”, conforme explorado no capítulo 3. Frei Francisco de Lima
designou o padre Miguel de Carvalho, provavelmente sacerdote da

Imaginando e escavando a paisagem de Oeiras do Piauí

413

paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Rodelas, para reunir os
moradores1452 interessados na escolha do sítio adequado onde seria
“fabricado” o templo devotado ao orago. Eles optaram “que se
fundasse, e fizesse Ig.ia no Breyo, chamado a Mocha por ser a parte
mais conveniente, ficando no meio della com iguais distancias, e
Caminhos p.ª todos os riachos e partes povoadas, e detriminada sobre
ditta parte, se elegeu p.ª lugar da Ig.ia e cazas do R.do cura”1453. A
escolha do lugar, convertido em sacro depois da benção religiosa, era
um importante item da agenda da criação das povoações, fundamental
no cotidiano dos futuros residentes, e, nesse sentido, objeto de
discussão prévia realizada na fazenda Tranqueira de Antonio Soares
Thouguia. Definido o lugar para a implantação da freguesia, caminhos
foram abertos ligando os sítios e as fazendas entre si e zonas
adjacentes. Deve-se considerar o papel ordenador do templo,
implantado no centro geométrico da circunscrição paroquial, cujo raio
media 120 léguas.
O brejo da Mocha era um sítio “conveniente”, acessível por estar
“no meio della (igreja) com iguais distançias, e caminhos”,
demandando curtos deslocamentos da população de cerca de 605
pessoas - entre índios, brancos, negros escravos e mestiços –,
distribuída em 129 fazendas de gado vacum e cavalar1454.
Conveniente, também, no sentido de “decente”1455, um lugar plano e
próximo de cursos fluviais. A urbanização de ribeiras característica
desses processos de transformação dos indefinidos sertões do Norte,
sendo os rios fundamentais no desenvolvimento da imagem das
povoações, conferindo-lhes uma configuração e um valor simbólico
específico, no qual a relação vicus vs. Fluminis construiu um sistema
indissociável1456. Recorde-se de cidades como Lisboa erigida às
margens do Tejo; de São Luís do Maranhão, situada nas proximidades
do rio Anil; da vila do Recife implantada nas bordas do rio Capibaribe
e da vila de índios de Santa Maria, fundada numa ilha do rio São
Francisco. Isso dá a ver que a igreja de Nossa Senhora da Vitória foi

1452 A fonte cita os seguintes
agentes: Joseph Garcia, Antonio da
Cunha Sotto Mayor, Francisco
Bezerra Correa, João Alvares de
Oliveira,
Francisco
Machado,
Christóvão de Britto S. Paijo, Antonio
Soares Touguia, Francisco Cardozo
da Roza, Pedro Nunes Pinheyro,
Pedro Alvares de Oliveira, Antonio
Dantes de Azevedo, Francisco Dias
Siqueira e Antonio Nunnes Barreto.
1453 TERMO de eleição q´ fizeram os
moradores do certão do Piauhi; do
lugar, p.ª se fazer a Ig.ia de Nossa
Senhora da Victoria. In ENNES,
Ernesto.
A
guerra
dos
Palmares...Opus cit., p. 364.
1454 DEZCRIPÇÃO do certão do
Peauhy Remetida ao Illm.º e Rm.º S.or
Frei Francisco de Lima Bispo de
Pernam.co. In ENNES, Ernesto. A
guerra dos Palmares...Opus cit., p.
370.
1455
BLUTEAU,
Raphael.
Vocabulario Portuguez & latino:
aulico,
anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. Volume 4. p. 526.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 24
nov. 2015.
1456 SARAIVA, Maria da Graça
Amaral Neto. Os rios e as cidades.
MATOS,
Artur
Teodoro
de;
MEDEIROS, Carlos Laranjo. Povos e
culturas (A cidade em Portugal: onde
se vive). nº 2. Lisboa: Universidade
Católica Portuguesa, 1987. p. 461.
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1457 TERMO de Benção da Nova
capella e poçe q´ se deu ao R.º cura.
In ENNES, Ernesto. A guerra dos
Palmares...Opus cit., p. 368.
1458 PUNTONI, Pedro. A guerra dos
bárbaros: povos indígenas e a
colonização do sertão nordeste do
Brasil, 1650-1720. São Paulo: Edusp,
2002. p. 36.
1459 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas
para
o
Brasil
Colônia:
planejamento espacial e social no
século XVIII. Brasília: Ed. Alva-Ciord.,
1997. p. 18.
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transparecendo no discurso de sua paisagem original.
Thomé de Carvalho e Silva foi o primeiro cura da freguesia.
Desde a construção da pequena igreja, participou ativamente das
modificações simbólico-materiais da paisagem dos sertões do Piauí,
assim como na ribeira do rio Itaim, onde possuía fazendas e currais
de gado.
No princípio como paróquia, o arraial se assemelhava a uma
instalação rural, contando apenas com a matriz e a casa do padre,
cujo chão de terra foi demarcado no mesmo dia da delimitação do
adro. De dimensões reduzidas, com 24 palmos de comprimento por
12 palmos de largura – um duplo quadrado –, a igreja foi construída
com materiais simples “de taypa, e cuberta de pindoba por ser parte
adonde não ha telhas”, situada num terreno sacralizado com 100
passos de comprimento por 60 passos de largura1457. O curato
significava mais que a expansão da cristandade nos sertões do Piauí.
Representava, em termos simbólicos, o escrutínio régio em áreas
subordinadas à autoridade dos grandes sesmeiros que, segundo
Pedro Puntoni, arranjavam a ordem social com base em relações
clientelares submetidas a regras estritas de dependência e lealdade,
substanciadas no universo da violência e do poder1458. Dessa maneira,
injustiça e irregularidade fundiária formularam parte da vida cotidiana
dos povoadores subordinados a tal sistema de viver. Como frisado por
Roberta Delson, essas zonas não ficaram sem supervisão, pois a
Coroa reforçou seu aparato legislativo no intuito de reformar a
dimensão das sesmarias, estendendo a autoridade do rei às regiões
antes controladas por uma elite residente no litoral baiano1459.
A relação entre a Coroa e os sertões do Piauí intensificou-se em
1700, quando D. Pedro II beneficiou a freguesia de Nossa Senhora da
Vitória com o título de “colada”, dando-lhe “grandiosos ornamentos,
palios e cruzes o que tudo custou mays de doze mil cruzados; e
mandou pagar annualmente aos Parrochos, e Coadjutores, como he
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estilo aos mays”1460. Desde então, o padre foi convertido em vigário
colado, participando da Fazenda Real como “filho” da folha de
pagamentos eclesiásticos. É provável que a nomeação do primeiro
vigário, Thomé Carvalho e Silva, tenha se respaldado por dois
motivos. O primeiro diz respeito às especificidades das políticas da
Coroa relativas ao reordenamento fundiário nos sertões do Norte,
instaurado a partir das cartas régias de 20 de janeiro de 1699 e de 3
de março de 1702. A segunda razão remete à colação como uma
mercê do rei em virtude dos empenhos do pároco à colonização. De
fato, em 1699, Thomé Carvalho reuniu um grupo de fiéis para
reconstruir a igreja “mayor, com mais segurança, q´ a antiga”1461. A

1460 RELATÓRIO de visita ad limina
do Bispo de Pernambuco D. Frei
Francisco de Lima, realizado por seu
procurador
D.
Manuel
Banha
Quaresma e datado de julho de 1701.
In NOGUEIRA, Patrícia Moreira.
Considerações sobre os relatórios de
visitas ad limina apostolorum...Opus
cit., p. 24.
1461 CARTA do ouvidor geral do
Piauí, José de Barros Coelho, ao rei,
D. João V, sobre os requerimentos do
vigário da igreja matriz de Nossa
Senhora da Vitória do Piauí, padre
Tomé Carvalho e Silva, solicitando
ornamentos para a igreja, ajudas de
custo e pagamento das côngruas em
atraso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 96.

sede paroquial edificada em 1697 era estruturalmente frágil, composta

1462 idem.

de materiais encontrados na envolvente, ou melhor, “terra, barro, vara

1463 CONSULTA do Conselho
Ultramarino sobre uma informação do
governador do Brasil, relativa a
algumas
ações
escandalosas
praticadas por Domingos Afonso
Sertão, homem poderoso, dono de
muitas terras, que chegou, segundo
testemunhas, a mandar derrubar a
igreja do sertão do Piauí. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 33, D. 42424244.

e palha”1462. Mafrense, por sua vez, se opôs fortemente à reconstrução
da igreja matriz. Numa consulta de 27 de novembro de 1699, as
autoridades do Conselho Ultramarino deram conta a D. Pedro II sobre
as injustiças cometidas “nos Certoins e especialmente no de Piahy,
onde se insinuou por ordem sua se mandasse derrubar a igreja, que
ali se tinha edificado e as casas do cura, que de tudo tinha feito ás
custas dos fregueses”1463.
Além de remodelar o templo, Pe. Thomé Carvalho estabeleceu
três aldeias missioneiras em localidades do Piauí que favorecessem a
urbanização do território. Por exemplo, nas proximidades do rio Itaim,
o vigário congregou os índios Jaicós e Icós, conferindo-lhes com
missionário o padre Manuel da Silveira Serpa; no rio Poti, “o invadião
os valerosos Uruares a quem busquei para missionário o Pe. Paschoal
da Sylveira Froys, em cuja aldeia meti tambem, depois de parochiado,
o gentio Longa”1464. Finalmente, na passagem de Santo Antônio estratégico nó viário de condução das boiadas e trajeto humano em
direção à capitania do Maranhão - foram reduzidos em missão os
indígenas Anúpúrú Goaçu e Meri sob a tutela do cura Manoel Oliveira

1464 CARTA do ouvidor geral do
Piauí, José de Barros Coelho, ao rei,
D. João V, sobre os requerimentos do
vigário da igreja matriz de Nossa
Senhora da Vitória do Piauí, padre
Tomé Carvalho e Silva, solicitando
ornamentos para a igreja, ajudas de
custo e pagamento das côngruas em
atraso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 96.
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1465 CARTA do ouvidor geral do
Piauí, José de Barros Coelho, ao rei,
D. João V, sobre os requerimentos do
vigário da igreja matriz de Nossa
Senhora da Vitória do Piauí, padre
Tomé Carvalho e Silva, solicitando
ornamentos para a igreja, ajudas de
custo e pagamento das côngruas em
atraso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 96.
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Os

trabalhos

do

vigário

também

beneficiaram

espiritualmente os povoadores do Piauí. Segundo João da Maia da
Gama, “o seu zello fes levantar alguns curatos e igrejas pella dita
capitania por não poder acodir a tudo e remediar a falta dos
sacramentos...”1466.
Sabe-se que, em 1699, a citada carta régia de 20 de janeiro criou

1466 DIÃRIO da viagem de regresso
para o reino, de João da Maia da
Gama, e de inspecção das barras dos
rios do Maranhao e das Capitanias do
Norte, em 1728. MARTINS, F.A.
OLIVEIRA. Transcrito em MARTINS,
F.A. OLIVEIRA. Um herói esquecido
(João da Maia da Gama). Vol. 02.
Lisboa: Divisão de Publicações e
Biblioteca
Agência
Geral
das
Colónias, 1944. p. 19.

os ofícios de juiz ordinário e escrivão para as freguesias a fim de

1467 MEMÓRIA de Domingos
Gomes sobre a descrição das
fazendas existentes no Piauí. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 15.

citação do “juiz da terra com seu escrivão”1467, sendo muito provável

1468 Requerimento do mestre de
campo regente do rio São Francisco,
Atanázio
Cerqueira
Brandão
(morador da freguesia), ao rei, a pedir
a propriedade do oficio de escrivão do
juízo ordinário da freguesia de São
Francisco do rio grande do Sul que se
acha vago, tendo em consideração a
oferta que fez da sua igreja de são
Caetano do Japoré para a matriz da
dita vila. [revela a data de criação do
julgado da Barra do Rio Grande do
Sul].
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Alagoas, Cx. 1, D. 64.

“remediar” as instabilidades sociais dos sertões das capitanias da
Bahia e de Pernambuco. A documentação compulsada na pesquisa
informa que esses oficiais existiram no Piauí. Num inventário das
fazendas de Domingos Afonso Mafrense que, após sua morte em
1711, foram doadas à Companhia de Jesus do Colégio da Bahia, há a
que a paróquia de Nossa Senhora da Vitória tenha sido convertida em
julgado na mesma época que as demais. Ora, isso parece lógico,
porque o curato de São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande
do Sul, criado paralelamente ao do Piauí, e também derivado da
imensa freguesia de Cabrobó, foi transformado em julgado “por
resolução de V. Mag.e de 20 de Janr.º de 1699”1468. Assim, não parece
absurdo pensar num julgado no Piauí antes da instauração de sua
primeira vila, Mocha. Com Mocha, o Piauí desmembrava-se de
Rodelas e da ribeira de batismo, constituindo uma identidade
territorial, cujas mudanças mais significativas foram efetivadas
simbólica e materialmente durante o ministério de Sebastião José de
Carvalho e Melo.

7.2. A vila, a comarca e a capitania

As políticas de reforma das sesmarias levadas a cabo nas
capitanias do Norte do Estado do Brasil, em decorrência das
instruções passadas em 20 de janeiro de 1699, foram estendidas ao
Estado do Maranhão por carta régia de 03 de março de 1702,
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obrigando os sesmeiros e os donatários a apresentarem as cartas de
confirmação de terra no prazo de seis meses: “e eu (D. Pedro II) as
poderei dar a quem for servido”1469. A Coroa propunha assegurar as
posses de um grande número de colonos que já haviam ocupado as
terras, porém sem os títulos legais de concessão. Nesse período
ocorreu um rearranjo territorial, e aquilo que se entendia como Piauí
(que basicamente se confundia com os contornos da freguesia de
Nossa Senhora da Vitória) foi anexado ao Estado do Maranhão1470. O
teor do discurso do documento régio concentrava-se na reforma
espacial dos seus domínios e no controle das vidas que os animava.
Nesse aspecto, a integração do Piauí ao Maranhão buscou enquadrálo numa realidade contrária aos interesses vigentes na Bahia e em
Pernambuco, onde o poder dos grandes senhores de terra fosse
mínimo ou de difícil alcance.
Um dos primeiros projetos de reordenamento do território
requerido pelas autoridades do Maranhão para o Piauí diz respeito à
criação do lugar de juiz de Fora ou ouvidor. Em 1711, o ouvidor geral
Eusébio Capelli, em correição nos sertões da freguesia de Nossa
Senhora da Vitória, executou devassas, procurou regularizar as
finanças do cofre dos defuntos e ausentes e demarcou algumas
sesmarias devolutas1471. Naquela ocasião, os moradores solicitaram
um juiz letrado, preferivelmente um ouvidor em vez de juiz de Fora,
“porq´ havendo juiz de fora fica suspensa a primr.ª e mais antiga forma
de haver juízes nesta Capp.nia; o q´ he contra a nobreza da rigallia
della”1472. No entanto, em 22 de junho daquele ano, Capelli enviou uma
conta ao Reino desaprovando a fundação da ouvidoria ou o lugar do
magistrado, “porq.to não há povoação alguma, em q´ assistir, e p.la gr.de
necessidade e falta q´ faz p.ª o socego daquelles moradores só tem
algum recurso na freguesia da Moxa, aonde assiste o Parroco e
algumas pessoas mais ainda q´ poucos, e assistem por obrigação
tambem os Juizes”1473. Assim, o aspecto proto-urbano da paróquia e
do respectivo julgado não eram prerrogativas à formalização de uma

1469 CARTA do rei D. Pedro II para o
governador geral do Maranhão sobre
mandar por hum edital para que todos
os sesmeiros ou donatários que
tivessem
datas
de
terras,
apresentassem as confirmações.
Anais da Biblioteca Nacional do Rio
de Janeiro, vol. 66 (O Livro Grosso do
Maranhão, 1ª parte), Rio de Janeiro,
1948, p. 212.
1470 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz.
O feudo: a Casa da Torre de Garcia
d´Ávila. Da conquista dos sertões à
independência do Brasil. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
p. 250.
1471 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
resposta do ouvidor-geral do Estado
do Maranhão, Eusébio Capelli,
acerca da nomeação de um juiz de
fora ou ouvidor para a capitania do
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 11, D.
1138.
1472 idem.
1473 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
resposta do ouvidor-geral do Estado
do Maranhão, Eusébio Capelli,
acerca da nomeação de um juiz de
fora ou ouvidor para a capitania do
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 11, D.
1138.
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1474 ARAUJO, Renata Malcher de.
Desenhar cidades no papel e no
terreno: cartografia e urbanismo na
Amazónia e Mato Grosso no século
XVIII. In OLIVEIRA, Francisco Roque;
VARGAS, Héctor Menzonda (coord.).
Mapas de metade do mundo. A
cartografia e a construção territorial
dos espaços americanos: séculos XVI
a XIX. Lisboa: Centro de Estudos
Geográficos – UL, 2010. p. 186.

ouvidoria. Seria imprescindível atribuir ao território uma rede de

1475 CONSULTA do Conselho
Ultramarino ao rei D. João V, sobre a
resposta do ouvidor-geral do Estado
do Maranhão, Eusébio Capelli,
acerca da nomeação de um juiz de
fora ou ouvidor para a capitania do
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 11, D.
1138.

maneira, “as vilas são a arquitetura do território, as unidades de sua

povoações estruturada por vilas e cidades, condições sine qua non
para a consolidação de jurisdições de dimensões mais alargadas,
como comarcas ou capitanias. Basta recordar o caso exemplar da
ouvidoria da Bahia da parte do Sul que, para sua formalização, a
Coroa exigiu, antes de tudo, a criação da vila da Jacobina. Dessa
construção”, conforme diz Renata Malcher de Araujo em recente
estudo sobre a demarcação das fronteiras da capitania de Mato
Grosso1474.
O diagnóstico de Capelli levou o Conselho Ultramarino a opinar
sobre qual seria o “remédio” das desordens do Piauí. O parecer dos
oficiais considerou a constituição duma república ordenada como
solução tangível, “porq´ todos os seus habitantes herão curraleyros,
que vivião cada hum na sua sorte de terra com seus gados”1475. A
decisão final de instalar uma vila coube a Sua Majestade: “naquele
lugar onde esta a Igreja”, e, depois da fundação, “seria conveniente q´
V. Mag.e mandasse hum Ouvidor, como elles (moradores) querem”.
Com efeito, D. João V aprovou a resolução do Conselho Ultramarino
em 30 de junho de 1712, convertendo a freguesia de Nossa Senhora
da Vitória em vila, nomeando-a de Mocha, em alusão ao riacho que
irrigava o brejo original. A vila reorganizou o Piauí, repartindo-o em
três instituições subordinadas aos principais centros de poder da
colônia: o âmbito judicial esteve encabeçado pela Relação da Bahia,
para onde os apelos e agravos eram remetidos; a administração do
território era agenda do governador do Estado do Maranhão; já a
dimensão religiosa permaneceu subordinada a Pernambuco até o ano
de 1725. Dentro dessa complexidade espacial e institucional, a vila da
Mocha foi especialmente implantada para ser “cabeça” de comarca,
tornando-se o centro político, administrativo e judicial ordenador de
todas as povoações. A esse propósito, a vila, a comarca e a capitania
foram processos efetivados quase que em simultâneo, portanto
indissociáveis. A ouvidoria e a comarca absorveram a denominação
da ribeira onde sertanistas ocuparam inicialmente aquelas terras.
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Atribuiu-se ao território uma nomenclatura indígena como forma de
reconhecimento das preexistências ou do espaço herdado. O Piauí
não foi o único caso desse tipo de operação no Império ultramarino
português.

Os

estudos

da

arquiteta

Antonieta

Reis

Leite

comprovaram, por meio da interação entre fonte manuscrita e
cartográfica, como a capitania de Angra se estruturou a partir da
fundação de uma vila elevada à “cabeça” do território, assim como o
seu nome derivou da observação das preexistências1476.
A instalação da vila aconteceria anos mais tarde, em 26 de
dezembro de 1717

1477

. Por alvará passado em 1718, criava-se a

capitania do Piauí sufragânea ao governo de São Luís1478. D. João V,
por provisão de 18 de março de 1722, autonomizou “o lugar de
ouvidor-geral para a dita vila e capitania...unindo a ele a provedoria da
fazenda real e dos defuntos e ausentes”1479, isto é, o ouvidor também
seria o provedor, assim como os contornos da comarca se
confundiram com os limites da provedoria e da capitania. Em Lisboa,
o bacharel Antonio Marques Cardoso foi nomeado para ocupar o
cargo, animando-o a peticionar as provisões necessárias ao
embarque e viagem por terra aos sertões de sua jurisdição1480.
Marques Cardoso elaborou políticas de reestruturação da
comarca desde sua chegada, objetivando “a conservação do d.º
Certão e augmento da Fazenda Real”1481. A ideia por trás de
“conservar” reveste-se de duplo sentido – ético e utilitarista. Percebese que a fundação de povoações pela Coroa, em especial as vilas e
as cidades, absorveu um discurso moral, no qual tudo aquilo que
desviasse a ordem era tratado como “mal” passível de “remédio”. Por
isso, os textos oficiais utilizaram com certa frequência o termo
“remediar”, cuja semântica se relacionava a uma espécie de catarse
ética sujeita a sanar os malefícios da desordem social e geográfica.
Para a Coroa, seus representantes e povoadores, os sertões do Brasil
eram “doentios”, seja pela marcante presença do índio visto como

1476 LEITE, Antonieta Reis. Açores,
cidade e território. Quatro vilas
estruturantes. Angra do Heroísmo:
Instituto Açoriano de Cultura, 2014. p.
69.
1477 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí. Rio de Janeiro: Editora
Artenova, 1974. p. 82.
1478 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 86.
1479 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 91.
1480 REQUERIMENTO do ouvidorgeral nomeado para a vila da Moucha,
bacharel Antonio Marques Cardoso,
ao rei, D. João V, solicitando provisão
para receber o seu ordenado a partir
do dia de embarque. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 17.
1481 REQUERIMENTO do ouvidorgeral nomeado para a vila da Moucha,
Antonio Marques Cardoso, ao rei, D.
João V, solicitando que se conceda
perdão aos criminosos da sua
jurisdição e autorização para a
criação de novas vilas, ofícios e
construção da casa de Câmara e
cadeia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 19.
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1482
BLUTEAU,
Raphael.
Vocabulario Portuguez & latino:
aulico,
anaomico,
architectonico...Coimbra:
Collegio
das Artes da Companhia de Jesu,
1712-1728. Volume 2. p. 477.
Disponível
em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 15
dez. 2016.

selvagem e barreira para a expansão colonial, seja pela violência

1483 REQUERIMENTO do ouvidorgeral nomeado para a vila da Moucha,
Antonio Marques Cardoso, ao rei, D.
João V, solicitando que se conceda
perdão aos criminosos da sua
jurisdição e autorização para a
criação de novas vilas, ofícios e
construção da casa de Câmara e
cadeia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 19.

ou por políticas emanadas da Metrópole. Ainda se conservava o

vivenciada pela população na esfera judicial e fundiária. “Conservar” o
Piauí em diferentes escalas – a capitania, a comarca e a vila –
significava manter o todo territorial como um corpo sem dano,
“observando o que pode ajudar”1482 por experiências adquiridas in situ
território almejando o aumento pecuniário dos cofres régios por meio
do cultivo e do florescimento da terra concedida segundo as
dimensões legais.
O controle dos povos nativos foi outra questão destacada nas
correições do ouvidor geral. Como se sabe, no Piauí, alguns grupos
indígenas foram bastante avessos ao contato lusitano e à sua maneira
de ocupar os sertões. Foi preciso, portanto, “domesticar” os índios,
submetendo-os aos desígnios da Igreja e da Coroa como “filhos do
rei”. Para tanto, o método encontrado por Marques Cardoso se
fundamentou na criação urbana de vilas...
...nas partes que achar com pessoas capazes de servirem aos
as

cargos de Officiaes das Cameras, e nas d. Villas as justiças q´
forem necessárias, porque nesta forma começa a cresser a
as

povoação; que unidas em partes; que fiquem prox. à habitaçam
dos gentios, os intimide, e se facilite a comunicação com o
concurso das passagens, de que poderá rezultar concordia, e
sem haver contenda p.ª os expulsar, e parecer conveniente a
sua conservação, por se aumentar a povoação com os mesmos
1483

naturães

.

Por um lado, as vilas imaginadas conformariam espaços de proteção
aos índios afinados ao sistema de viver colonial. Por outro, seriam
agentes de repulsão dos nativos contrários à colonização, cada vez
mais repelidos aos matos e às caatingas. Os núcleos urbanos, dessa
maneira, teriam fronteiras internas e externas com limites virtuais e
objetivos, caso lograssem. Ademais, as vilas poderiam atrair outros
nativos favoráveis à conversão, trazendo-os ao seio de lugares
“civilizados”, “reformadores” e “conservadores” de acordo com
acepção do período.
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Em vez de vilas, optou-se por julgados. Os novos julgados se
situavam em partes estratégicas da comarca; Parnaguá (ao Sul),
Piracuruca (ao Norte) e Surubim (a Oeste) foram as freguesias que
receberam os juízes e escrivães em 17241484. O magistrado
recomendou a criação dos ofícios para a paróquia de Santo Antônio
do Gurguéia, na qual os conflitos entre índios e colonos
desestabilizavam o cotidiano dos moradores. Aventou-se o mesmo
programa para a passagem da ribeira do Parnaíba, “p.ª se evitarem
alguãs desordens, q´ podem suceder com o concurso de homens de
negócios q´ de pres.te o vão fazer ao Mar.am donde conduzem os panos
de algodão com q´ tractão neste Certão e fora delle ate dentro das
Minnas”1485. Nessa mesma direção, os projetos de reforma territorial
de Marques Cardoso projetavam-se ao futuro, extrapolando as
fronteiras da ouvidoria naquela época. Aliás, ele se preocupou em
demarcar as comarcas a fim de evitar disputas entre as jurisdições
vizinhas no que tange à cobrança e fiscalização dos dízimos1486. O seu
esforço de reestruturar o Piauí lhe rendeu elogios por parte do
governador do Maranhão, João da Maia da Gama. Em 31 de agosto
de 1724, Gama informou a D. João V que a assistência de Marques
Cardoso era desinteressada, limpa, afável e prudente, e por meio dela
seria possível estabelecer os princípios de uma “república”1487 voltada
ao sossego dos povos, aumento da vila e da Fazenda Real1488.
Observa-se que a criação da comarca motivou as autoridades e
os povos a remodelar a paisagem urbana de Mocha através da
introdução de novas casas, traçado de ruas, construção de pontes e
(re)fabricação de edificações oficiais e religiosas. Em 1728, João da
Maia da Gama, passando pela vila, narrou sobre o seu estado,
chamando a atenção para aspectos topográficos e arquitetônicos:
Está esta villa situada em huã baixa entre does altos que lhe
tomão a viração e na baixa tem agoa corrente e antes da
fundação muito despoes della erão poralli tudo alagadisso
naquella baixa e com o tempo se forão abrindo e atterando e são

1484 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao
rei, D. João V, sobre as medidas
judiciais que tem administrado na sua
jurisdição.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 32.
1485 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao
rei, D. João V, sobre as medidas
judiciais que tem administrado na sua
jurisdição.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 32.
1486 idem.
1487 CARTA do governador e capitão
general do Maranhão, João da Maia
da Gama, ao rei, D. João V, sobre a
chegada e habilitação do novo
ouvidor-geral do Piauí, Antonio
Marques Cardoso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 26.
1488 DIÃRIO da viagem de regresso
para o reino, de João da Maia da
Gama, e de inspecção das barras dos
rios do Maranhao e das Capitanias do
Norte, em 1728. MARTINS, F.A.
OLIVEIRA. Transcrito em MARTINS,
F.A.
OLIVEIRA.
Um
herói
esquecido…Opus cit., p. 20.
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1489 DIÃRIO da viagem de regresso
para o reino, de João da Maia da
Gama, e de inspecção das barras dos
rios do Maranhao e das Capitanias do
Norte, em 1728. MARTINS, F.A.
OLIVEIRA. Transcrito em MARTINS,
F.A.
OLIVEIRA.
Um
herói
esquecido…Opus cit., p. 20.
1490 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao
rei, D. João V, sobre a passagem da
vila da Mocha para a jurisdição da
Bahia ou Maranhão; os danos
causados pelo gentio e a necessidade
de uma cadeia e solicita que a
Câmara desta vila possa fazer
concessão
de
terras.
Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 35.
1491 idem.
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hoje as unicas terras que tem que plantar mandioca, a qual não
se pode suprir a poucos moradores de grande família quando
mais a hua povoação grande que hoje se acha com alguas
noventa e tantas casas e com alguãs por fora que forao sento e
vinte, e alguãs ainda que terrias mas capases, e se está fazendo
huã fermosa cadeia de pedra e saibro por não haver ainda cal e
com huã formoza casa de Camara em sima a q., deixei já posto
o vigamento, e trabalhandosse com forssa nella a custo dos
te

moradores que volluntariam. prometerão a sem (sic), a 40; e 20
a

boes para a dita fabrica devido ao zello, e dellig. do dito Ministro
Antonio Marques Cardoso que tãobem fez aumentar a Villa

1489

.

A casa de Câmara, a cadeia e o pelourinho representavam, para
as vilas coloniais, a autonomia administrativa concedida por graça
régia. Na Câmara reuniam-se os vereadores, os juízes ordinários (às
vezes o de Fora), os escrivães, os almotacés e os meirinhos a fim de
acordarem os temas das vereanças, executar as devassas, punir os
delinquentes e fixar os pesos e medidas dos produtos comercializados
nas lojas da povoação. Na ausência desses edifícios, as residências
dos juízes ou casas alugadas serviam-lhes de sede, assim como
ocorreu em Mocha nas duas primeiras décadas do século XVIII. O
próprio Antonio Marques Cardoso testemunhou que “não acha a ditta
Villa com casas de Camera, e audiencias suficientes, ou cadeas que
possam segurar os que merecem prisão”, de maneira que “tractey de
introduzir cadea em huãs casas em que morava hum oficial de
justiça”1490. Os edis justificaram a ausência dos edifícios à falta de
rendimentos da Câmara, sobretudo porque o patrimônio do concelho
pertencia ao vigário da vila que não permitia o uso da terra para fins
camarários. Nessas circunstâncias, o ouvidor requereu a D. João V a
doação de uma légua de terra em quadra ao concelho para aforar
chãos de terra e roças, cujos rendimentos deveriam ser destinados à
fábrica da Câmara e cadeia1491. Tais arquiteturas, como construções
independentes, expressavam visual e materialmente a experiência
desses anseios morais.
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Outras construções se destacaram na paisagem urbana da vila

1492 CARTA do ouvidor do Piauí,
José de Barros Coelho, ao rei, D.
João V, sobre as razões porque não
mandou construir hospício no Piauí.
Documento anexo. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 75.

da Mocha, dinamizando transformações físicas fora do eixo da praça
da igreja matriz. Novos edifícios assumiram o papel de reordenador
urbano, condicionando, por vezes, a segregação sócioespacial nas
áreas envoltórias. O hospício e colégio dos jesuítas surgiram na

1493 idem.
1494 idem.

paisagem da vila antes de 1750 (figura 36 e 37), desencadeando a

1495 COSTA, Lúcio. A arquitetura
jesuítica no Brasil. Revista do
Patrimônio
Histórico
eArtístico
Nacional. vol. 5. Rio de Janeiro: MEC,
1941. p. 27.

expansão da parte Sul, em 1762, denominada “bairro do Rosário”,
devido ali estar erguida a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Sua
edificação envolveu agentes sociais já atuantes no início da formação
da freguesia, como o vigário Thomé de Carvalho e Silva e criadores
de gado residentes no termo do concelho. O sacerdote, por exemplo,
ofertou doze mil cruzados e uma fazenda de gado para o projeto do
hospício, enquanto que os fazendeiros doaram um total de 46 mil réis
para obra - João Campello da Fonseca (10 mil réis), Hylário Ribeiro de
Carvalho (20 mil réis) e Maria da Encarnassão (16 mil réis)

1492

Figura 03 – Hospício e c
dos jesuítas da vila da
construído por volta de

.

Detalhe do mapa Oey

Piauhi. Original da Bib
Nacional de Portugal,

Imagem de domínio púb

Em 20 de abril de 1733, a Coroa concedeu a licença ao pároco

Figura 36 – Hospício e colégio da
Companhia de Jesus da vila da
Mocha. Detalhe do mapa “Oeyras
do Piauhi”. Original da Biblioteca
Nacional de Portugal. Cota: D. 118
R, coleção Iconografia.

da igreja matriz para fundar o hospício da Companhia. Nesse ínterim,
D. João V auxiliou o projeto com 3 mil cruzados1493. Parte desse
pecúlio foi destinada ao mestre pedreiro Domingos Dias da Costa,
residente na vila e empreiteiro da fábrica. Segundo os padres jesuítas
instalados na povoação para tramitar os processos de construção, a
“fábrica” do edifício teria “o tamanho da igreja matriz da Villa com sua

Figura 04 – Atual igr

Rosário. Foto do autor, a
2010.

274

Anais do Museu Paulista. v. 24. n.1. Jan.- Abr

Sacristia por detrás do altar-mor como se costuma nos Colégios dos
ditos padres. Tendo também o ditto Hospicio de huma parte da ditta
igreja huma coadra de sobrados para cubícullos por sima com seu
salam de hospedes e por baicho a oficina”1494. Percebe-se a
adaptação do hospício a um modelo espacial comum a outras
arquiteturas da Ordem. Na opinião de Lúcio Costa, o programa dos
colégios, conventos e hospícios da Companhia de Jesus apresentava,
em geral, a disposição de vários corpos da edificação em “quadra”,
estruturando um pátio para a convivência dos religiosos1495. A igreja
alinhava-se ao conjunto anexo, compondo uma fachada uniforme. Os

Figura 37 – Igreja de Nossa
Senhora do Rosário, antes capela
do colégio e hospício dos religiosos
da Companhia de Jesus. Foto do
autor, abril de 2010.

424

1496 FRIDMAN, Fania. Donos do Rio
em nome do rei: uma história fundiária
da cidade do Rio de Janeiro. 2 ed. Rio
de Janeiro: Editora Garamond, 1999.
p. 16.
1497 ARRAES, Esdras. Entre reses e
almas: questões sobre urbanização,
arquitetura e arte das missões
jesuíticas dos sertões das capitanias
do Norte. Revista Pós, v. 21, n.36
(dez.), São Paulo, 2014, p. 95. DOI:
http://dx.doi.org/10.11606/issn.23172762.v21i36p84-100.
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jesuítas, além de serem sensíveis à forma, tinham cuidado com a
localização das construções, imprimindo um caráter funcional no
núcleo urbano no qual eram erigidas1496. Pressupõe-se que houve um
estudo prévio do lugar onde deveriam ser edificados o colégio e o
hospício. Para não competir espacialmente com a igreja matriz, apesar
de próximos conforme relatou o mestre pedreiro, optou-se por uma
área afastada da praça, na margem oposta do riacho Pouca Vergonha.

1498 FERREIRA, Murilo Cunha
(coord.).
Cidades
do
Piauí
testemunhas da ocupação do interior
do Brasil durante o século XVIII:
conjunto histórico e paisagístico de
Oeiras – dossiê de tombamento.
Teresina: IPHAN/Regional do Piauí,
2010. p. 62.

Tratava-se de um sítio elevado, o cume de um pequeno

1499 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, José de Barros Coelho, ao rei,
D. João V, sobre a necessidade de
uma casa de Câmara, uma cadeia e
um pelourinho; solicita que os dízimos
reais pagos pelos moradores do Piauí
sejam aplicados nas despesas do
concelho, devido
à falta
de
rendimentos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 66.

Nos anos 30 do século XVIII, a comarca do Piauí esteve sob as

promontório1497. A ligação entre a construção jesuítica e a praça da
vila era feita por uma pequena ponte de longarinas de madeira sobre
colunas de cantaria1498 (figura 38).

ordens dos ouvidores José de Barros Coelho e Francisco Xavier
Morato Boroa que, ao contrário do seu antecessor, criticaram, em
alguns aspectos, a condição urbana da vila da Mocha. O juízo negativo
se destinou especialmente à arquiteturas oficial. Ao que parece, as
obras de construção da casa de Câmara e cadeia haviam parado em
função dos rendimentos do concelho terem se mantido insignificantes
e incapazes de dar cabo aos projetos:
Na frota passada dei conta a Vossa Magestade de como ficava
na posse e serventia deste lugar, em o qual não se achava
formalidade alguã de ser cabessa de hua Capitania tão vasta,
esta chamada Villa, q’ por ordem de Vossa Magestade foi criada
ha 20 annos porquanto nem tem Casa de Camara, nem Cadea,
nem pilouro, nem a Camara tem rendimneto algú, por estar de
posse o vigário da Villa de todo o citio em q’ foi creada por mercê
q’ delle fizera Vossa Magestade do ditto cítio antes da Villa ser

Figura 38 – Ponte sobre o riacho
Pouca Vergonha. Imagem retirada
do mapa “Oeyras do Piauhi”.
Original da Biblioteca Nacional de
Portugal. Cota: D. 118 R, coleção
Iconografia.

fundada, e para efeito de haver hú tronco foi necessário ser feito
pello meu antecessor, e sustentar a sua custa os guardas, os
quaes de presente estou sustentando, e posto q’ por muitas
vezes tenha instado com os officiaes da Camara para quem dei
rendimento presenciando me em como o anno passado so
1499

tiverão de rendimento 6.400 q’ fizerão em condemnaçõens...
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Naquela década, a igreja matriz passou por alterações
ornamentais e estruturais. O templo “re-fabricado” pelo vigário Thomé
Carvalho e Silva, em 1699, não possuía torre sineira. Talvez um
suporte de madeira implantado no adro tenha sustentado os sinos ou
uma das quatro janelas que compunham a fachada principal abrigou
os objetos que tocavam o tempo litúrgico. Ora, o pároco iniciou a
construção de uma torre sineira sem o auxilio da Fazenda Real,
situação que divergia das políticas da Coroa e da Igreja Católica
relativas às freguesias coladas por serem do padroado1500. Com efeito,
em 1733, o corregedor Barros Coelho requereu a Sua Majestade,
depois de ter ouvido o sacerdote, dois sinos para o campanário, “hum
mayor, e outros mais pequeno”1501. Thomé Carvalho e Silva, por sua
vez, se prontificou em solicitar, a D. João V, ajuda de custo “para q´ a
igreja de faça mayor; he grande o povo e já não cabe na antiga”1502.
Apesar dos apelos, a Coroa não enviou a ajuda de custo,
descumprindo, assim, uma das prerrogativas do padroado. Entretanto,
os paroquianos e as autoridades locais concluíram a reforma (figura
39), estampando na portada de acesso à nave central a frase em latim
– Hoc est domus domini firmiter ædificata (Esta é a casa do senhor
firmemente edificada). Em 10 de junho de 1742, o padre João
Rodrigues Covete, descreveu ao rei os aspectos decorativos e

1500 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, João de Barros Coelho, ao rei,
D. João V, sobre os requerimentos do
vigário da igreja matriz de Nossa
Senhora da Vitória do Piauí, padre
Tomé Carvalho e Silva, solicitando
ornamentos para a igreja, ajudas de
custo e pagamento das côngruas em
atraso.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 96.
1501 idem.
1502 REQUERIMENTO do vigário da
igreja matriz de Nossa Senhora da
Vitória, no Piauí, padre Tomé
Carvalho e Silva, ao rei, D. João V,
solicitando paramentos, lâmpadas e
um sino para a igreja. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 2, D. 94.
1503 No dicionário de Raphael
Bluteau, “engenho” é sinônimo de
criatividade humana. Ver BLUTEAU,
Raphael. Vocabulario Portuguez &
latino...volume 3. p. 117. Disponível
em http://www.bbm.usp.br. Acesso
em 16 dez. 2016.
1504 CARTA do provedor da
Fazenda do Piauí, Custódio Correia
de Matos, sobre o requerimento do
vigário da igreja de Nossa Senhora da
Vitória, João Rodrigues Covete, em
que solicita paramentos. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 3, D. 220.

espaciais da matriz, sendo os mesmos engenhos1503 de oficiais
mecânicos não identificados nas fontes pesquisadas, dos fiéis e dos
párocos que traziam na memória modelos possíveis de reprodução
nos sertões:
a

Tem esta Igr. trez Altares a saber mor com 12 palmos de
comprido e os dous culatraes cada hum com outo [palmos] os
quaes não tem mais q’ somente huns ornam.
a

tos

quotidiannos de
es

huma cor, e huns de Damasco branco p. as festivid. faltandose
desta sorte a observância das rubricas na falta das mudanças
das cores...

1504

Figura 39 – Igreja de Nossa
Senhora da Vitória. Foto do autor,
abril de 2010.
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1505 REQUERIMENTO do vigário da
freguesia de Nossa Senhora da
Vitória, João Rodrigues Covete, ao
rei, D. João V, solicitando provisão
para acrescentar 20 mil réis de
côngruas aos vigários de sua
freguesia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 3, D. 185.
1506 CÓPIA da carta régia à Relação
da Bahia sobre as queixas dos
moradores do Piauí. ANTT, Papéis do
Brasil, mç 3, doc. 19.
1507 Cf. BANDEIRA, Luiz Alberto
Moniz. O feudo: a Casa da
Torre...Opus cit., p. 292.
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Os resultados do processo de urbanização na paisagem da vila
de Mocha por parte dos agentes civis e eclesiásticos permaneceram
praticamente os mesmos até a segunda metade do século XVIII. Entre
os anos de 1740 e 1757, as modificações enquadradas na rede de
assentamentos do território ocorreram no âmbito religioso. Por carta
régia de 29 de maio de 1740, remetida pela Mesa de Consciência e
Ordens, a Coroa instituiu duas freguesias, uma na Catinguinha e outra
situada na ribeira do Gurguéia1505. De maneira que, naquela altura, a
capitania e a comarca passaram a estruturar-se por uma única vila
(Mocha), três julgados (Piracuruca, Surubim e Parnaguá) e sete
freguesias (Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora do Carmo de
Piracuruca, Santo Antônio do Surubim, Nossa Senhora do Desterro do
Rancho do Prato, Nossa Senhora da Conceição dos Aroazes, Santo
Antônio do Gurguéia e Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá).
Os manuscritos não indicam se as três missões religiosas,
(estabelecidas pelo padre Thomé Carvalho e Silva décadas antes)
progrediram a ponto de congregar um número de vizinhos capaz de
implantar uma paróquia ou outra povoação de diferente perfil. Porém,
foi durante a administração de Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
assistida de perto por seu irmão, Sebastião de Carvalho e Melo, que
a capitania do Piauí sofreu profundas reformas institucionais e urbanas
em diferentes escalas, com desdobramentos evidentes na sua capital.

7.3. A capitania de São José do Piauí

O prelúdio do reordenamento espacial do Piauí aparece,
incialmente, por meio de ordens de D. José voltadas à demarcação e
legalização das sesmarias da capitania. Em 20 de outubro de 1753,
Sua Majestade emitiu uma carta régia à Relação da Bahia na qual
dava conta das queixas dos povoadores do Piauí. Eles acusavam os
procuradores dos grandes sesmeiros de cometerem excessivas
violências, expulsando-os de suas terras regularmente concedidas por
mercê régia1506. Note-se que o teor desse documento se aproximava
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daquela carta régia de 20 de janeiro de 1699. Todavia, a Casa da
Torre, os Guedes de Brito e os demais senhores de terra não estavam
dispostos a abrir mão de seus domínios tão facilmente; ao invés,
resistiram enquanto foram capazes1507. Os d´Ávila, por exemplo,
alegaram à Coroa que suas sesmarias estavam ocupadas por feitores
e procuradores, e, dessa forma, lhes parecia justo que “ficassem
conservados na posse dos mesmos bens”1508.
No discurso, a medição das sesmarias do Piauí celebrava, por
um lado, a “felicidade dos povos” decorrente da reforma territorial
estimulada por D. José e seus antecessores. Por outro, orientava a
regularização fiscal da cobrança dos foros das terras concentrados
nas mãos, basicamente, dos morgados da Torre e da Ponte. De
acordo com a lei de 20 de janeiro de 1699, as sesmarias concedidas
mais de 30 léguas acima da vila do Recife deveriam pagar foro anual
de 4 mil réis; já aquelas doadas 30 léguas para baixo pagariam 6 mil
réis à Fazenda Real

1509

. Os grandes sesmeiros, ao contrário,

arrendavam suas terras a 10 mil réis anuais, encarregando os seus
procuradores de cobrá-los, se necessário com grande violência e
vexação dos rendeiros. Na visita de João da Maia da Gama à vila da
Mocha, em 1728, os moradores do seu termo recorreram-no a fim de
obter favor régio contra o pagamento dos foros à Casa da Torre1510.
Em 1770, os vereadores e mais habitantes da vila do Urubu, situada
na comarca da Bahia da parte do Sul, solicitaram a proteção de Sua
Majestade devido aos “grandez prejuízos que nos causão os
chamados Sismeiros das terras em que moramos, e nellas temos
nossas fazendas citios e cazas” em razão da cobrança dos ditos
foros1511.
O documento de 20 de outubro, diferentemente da carta de 20
de janeiro, concedia “aos mesmos Sysmeiros por nova graça todas as
terras que tem cultivado por sy seus feitores, ou criados ainda que
estas se achem arrendadas a outros...”1512. Configura-se aqui um

1507 Cf. BANDEIRA, Luiz Alberto
Moniz. O feudo: a Casa da
Torre...Opus cit., p. 292.
1508 DANTAS, Monica Duarte.
Fronteiras
movediças:
relações
sociais na Bahia do século XIX: (a
comarca de Itapirucu e a formação do
arraial de Canudos). São Paulo:
Aderaldo & Rothschild: Fapesp, 2007.
p. 43.
1509 ATA da reunião da Junta
composta pelo
governador D.
Francisco Martins Mascarenhas de
Lencastro, o bispo D. Frei Francisco
de Lima, o ouvidor-geral Manoel da
Costa Ribeiro, o provedor da Fazenda
Real, Inácio de Moraes Sarmento e o
procurador da Coroa e Fazenda,
Antonio Rodrigues Pereira, da
capitania de Pernambuco, sobre a
forma que se deve ter com as datas
das sesmarias, foro e arrecadação.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D.
1777.
1510 DIÃRIO da viagem de regresso
para o reino, de João da Maia da
Gama, e de inspecção das barras dos
rios do Maranhao e das Capitanias do
Norte, em 1728. MARTINS, F.A.
OLIVEIRA. Transcrito em MARTINS,
F.A.
OLIVEIRA.
Um
herói
esquecido…Opus cit., p. 27.
1511
REPRESENTAÇÃO
dos
moradores da freguesia e vila de
Santo Antonio do Urubu, do sertão do
Rio São Francisco ao rei, D. José I,
solicitando que se lhes dê providência
de vida necessária para a segurança
das propriedades dos moradores,
bem como da união e paz entre as
famílias de sorte, para que não se
inquietem com injurias e demandas.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 164, D.
12451.
1512 CÓPIA da carta régia à Relação
da Bahia sobre as queixas dos
moradores do Piauí. ANTT, Papéis do
Brasil, mç 3, doc. 19.
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1513 BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz.
O feudo: a Casa da Torre...Opus cit.,
p. 291.
1514 CÓPIA da carta régia à Relação
da Bahia sobre as queixas dos
moradores do Piauí. ANTT, Papéis do
Brasil, mç 3, doc. 19.
1515 DELSON, Roberta Marx. Novas
vilas para o Brasil Colônia...Opus
cit.,p. 18.
1516 CÓPIA da carta régia à Relação
da Bahia sobre as queixas dos
moradores do Piauí. ANTT, Papéis do
Brasil, mç 3, doc. 19.
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paradoxo entre as políticas de D. Pedro II e D. José com respeito à
regularização das sesmarias? Acredita-se que não. Por pior que fosse
a concessão de imensas sesmarias, o senhorio detinha a posse legal
das terras doadas no contexto da ocupação de facto das zonas
interiorizadas. Em compensação, D. José deu continuidade às
políticas de reforma territorial de D. Pedro II, confirmando cartas de
sesmarias aos moradores que provassem o despovoamento e a falta
de cultivo. Segundo Luiz Alberto Moniz Bandeira, a rendeira, Ana da

1517 PROVISÃO do rei D. José ao
governador e capitão-general do
Maranhão, Gonçalo Lobato Pereira
de Sousa, sobre a demarcação das
sesmarias, no sertão da Parnaíba, só
poderem ser feitas pelos ouvidores.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 342.

Fonseca Gondim, persistiu em legalizar dois sítios que estavam

1518 CARTA do governador e
capitão-general
do
Maranhão,
Gonçalo Lobato Pereira de Sousa, ao
rei, D. José, sobre a demarcação de
terras no Piauí mandada executar
pelo ouvidor, José Marques da
Fonseca Castelo Branco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 339.

cumprimento e 1 légua de largura, “e não serão contiguas huãs das

1519 CARTA do governador e
capitão-general
do
Maranhão,
Gonçalo Lobato Pereira de Sousa, ao
rei, D. José, sobre a demarcação de
terras no Piauí mandada executar
pelo ouvidor, José Marques da
Fonseca Castelo Branco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 339.

desocupados no rio do Peixe – Olho d´água e Brejo1513.
À semelhança da carta régia de 20 de janeiro de 1699, as terras
confirmadas não deveriam ultrapassar os limites estabelecidos pelas
Ordenações do Reino. Cada data de sesmaria teria 3 léguas de
outras porque deve mediar entre ellas ao menos hua legua de
terra”1514. Dessa maneira, fazia-se urgente a demarcação de todas as
sesmarias, seja a dos “poderosos dos sertões”1515 (como assim
chamou Roberta Delson), seja a dos povoadores. Juízes comissários
foram encarregados de medir as terras “e acabada aquella commarca
passar a da Jacobina”1516. Contudo, numa provisão de 20 de março de
1755, enviada ao governador do Maranhão, Gonçalo Lobato Pereira
de Sousa, a Coroa ordenou que as demarcações fossem feitas pelos
ouvidores em detrimento de supostas arbitrariedades cometidas pelos
juízes comissários1517. De fato, o governador incumbiu o ouvidor do
Piauí, José Marques da Fonseca Castelo Branco, de executar as
demarcações de sua jurisdição1518.
Castelo Branco se prontificou a dar andamento aos registros das
sesmarias. Ele designou “sete provedores comissários” para auxilia-lo
nos trabalhos1519. Chegando nas fazendas administradas pela
Companhia de Jesus, o ouvidor e os demais comissários foram
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impedidos de medi-las, pois muitas das quais estavam sem carta de
sesmaria e consideradas devolutas devido à falta de cultivo e
povoamento1520. A propósito, algumas das terras extrapolavam as
dimensões pré-estabelecidas pelas Ordenações, e, por esse motivo,
o corregedor tratou os padres como aqueles “que ofuscão, e procurão
impedir a d.ª demarcação a fim de que não haja mais povo, pois em
cada faz.da de que estão povoadas, medidas, se podem acomodar
duas, tres pessoas”1521. Eclodia-se, assim, uma forte disputa. As
tensões aumentaram quando o magistrado relatou o benefício que
traria aos rendimentos da comarca se os jesuítas pagassem os
dízimos em razão de certas fazendas estarem arrendadas

1522

. Isso ia

de encontro com as negociações firmadas entre os jesuítas e a Coroa.
Conforme assinala Paulo de Assunção, a Companhia gozava de
alguns benefícios que permitiam uma relativa autonomia em relação
às obrigações impostas pelo sistema colonial, dentre essas a isenção
de taxas e de impostos régios1523.
Com efeito, a Ordem recorreu logo que soube do parecer,
instaurando-se um embargo realizado na casa de morada do ouvidor.
Ambas

as

partes

litigantes

justificavam

seus

argumentos

apresentando cartas régias e outros documentos emitidos pelas
autoridades

de

Lisboa

ou

dos

governos

da

Bahia

e

de

Pernambuco1524. Depois de réplicas e tréplicas, o padre embargante,
Manoel

Gonzaga,

superior

da

administração

das

fazendas,

excomungou publicamente José Marques da Fonseca Castelo
Branco, deixando a capitania “em desordem, dividindo-se aq.les
mizeraveis Povos em parcialid.es, e pondo-se nos termos de haver
hum levante...”1525. A excomunhão não foi o único escândalo
envolvendo o corregedor do Piauí. Ele ocultamente desposou, numa
cerimônia celebrada pelo vigário da vara da freguesia de Santo
Antônio do Gurguéia, dona Eugênia de Mesquita Castelo Branco,
viúva do capitão-mor Antônio Gomes Leite, senhora possuidora de

1520 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, José Marques da Fonseca
Castelo Branco, ao rei, D. José, sobre
a demarcação das terras desta
capitania realizada pelos provedores
comissários.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 344.
1521 TRASLADO da cópia da conta
que o ouvidor da Moxa deu a S. Mg. de.
ANTT. Ministério do Reino, mç. 597,
n. 111.
1522 EMBARGO do ouvidor do Piaui
José
Marques
de
Afonseca
Castelobranco. ANTT. Ministério do
Reino, mç. 597, n. 112.
1523
ASSUNÇÃO,
Paulo
de.
Negócios jesuíticos: o cotidiano da
administração dos bens divinos. São
Paulo: Edusp, 2009. p. 25.
1524 EMBARGO do ouvidor do Piaui
José
Marques
de
Afonseca
Castelobranco. ANTT. Ministério do
Reino, mç. 597, n. 112.
1525 OFÍCIO do governador e capitão
general do Pará, Francisco Xavier de
Mendonça Furtado, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Diogo
de Mendonça Corte Real, sobre a
demarcação e tombo das terras
pertencentes
aos
padres
da
Companhia de Jesus. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 329.
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1526 CARTA do bispo do Pará a
Sebastião José de Carvalho e Melo
sobre os escandalos ocorridos na vila
da Mocha entre os padres da
Companhia de Jesus e o ouvidor da
comarca do Piauí. Correspondências
recebidas do Brasil (Belém do Pará).
ANTT. Ministério do Reino, caixa 701,
mç 598, n. º 10.
1527 ORDENAÇÕES do Reino, livro
1º, título XCV.
1528 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 125.
1529 CARTA do bispo do Pará a
Sebastião José de Carvalho e Melo
sobre
as
utilidades
do
desembargador João da Cruz Diniz
Pineiro em regularizar os dízimos da
diocese. Relata-se também dos
disturbios e desordens do Piauí e
Jacobina (sesmarias?), regiões onde
o ministro havia sido designado para
remediar
as
conturbações.
Correspondências
recebidas
do
Brasil (Belém do Pará). ANTT,
Ministério do Reino, caixa 701, mç
598, n. 21.
1530 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 126.
1531 REGISTOS das cartas em geral
das duas capitanias do Pará e Rio
Negro, que escreve o Ill. moe Ex.mo Sr.
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, Governador e Capitão
General do Estado do Grão Pará e
Maranhão. Correspondencia official
(1754-1758). Colecção Pombalina.
Biblioteca Nacional de Portugal.
1532 CÓPIA da carta que acompanha
a correspondência enviada ao
desembargador Francisco Marcelino
de Gouveia, 22 de julho de 1758.
Arquivo Histórico Ultramarino, códice
592 apud ARAUJO, Renata. O Piauí
e sua cartografia. IV Simpósio LusoBrasileiro de Cartografia Histórica,
Porto, 2011, p. 6-7.
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muitas fazendas de gado na ribeira do Gurguéia1526. Nesse aspecto,
as Ordenações do Reino determinavam explicitamente que nenhum
“julgador temporal”, durante o tempo de seu ofício, se cassasse sem
aprovação do rei “com molheres dos lugares ou comarcas”1527.
O reordenamento territorial encontrou esses entraves sociais,
movendo D. José a proferir a suspensão da demarcação das
sesmarias1528. Em 21 de novembro de 1756, o bispo do Pará, D. Frei
Miguel de Bulhões e Sousa, deu sua opinião a Sebastião José de
Carvalho e Melo, sobre a melhor solução para as perturbações e
desordens originadas nos trabalhos de medição de José Marques da
Fonseca Castelo Branco. Era preciso, nas palavras da autoridade
diocesana, um novo ministro “honrado, fiel, activo e zeloso”, igual ao
desembargador de Belém, João da Cruz Dinis Pinheiro1529. A
aprovação episcopal rendeu o favor do futuro marquês de Pombal.
Tanto que, naquele ano, o rei ordenou a Dinis Pinheiro que viajasse
ao Piauí, acompanhado de um “agrimensor” para sindicar as questões
de terra da capitania e proceder novas demarcações1530. No entanto,
apesar de o magistrado do Pará desejar fazer jus às resoluções de
Sua Majestade, o Piauí teve de esperar até 1758, quando o
desembargador Francisco Marcelino de Gouveia liderou a comitiva
das “gr.des demarcações do Piauhy”1531.
As demarcações do Piauí enquadraram-se no princípio
iluminista de regulação do território, fracionando-o em áreas
geometricamente harmônicas e com limites precisos. Por isso, em
1755, Francisco Xavier de Mendonça Furtado recomendou ao
desembargador um plano do Piauí contendo “as suas divisões,
interpondo à vista dele o vosso parecer sobre a necessidade, que
considerardes, em separar o mesmo território em duas ouvidorias,
para serem mais fáceis as correições que nele se devem fazer”1532.
Mendonça Furtado buscou assim rearranjar a rede de povoações da
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capitania, fixando novas hierarquias a fim de reformá-la (“reformar” no
sentido de “dar a alguã cousa huã nova forma”1533) por meio da
elevação dos lugares “mais dignos” em vilas e por determinar os
limites “que se hão de assinalar ao termo de cada uma delas; sobre
as paroquias, e casas de instrução espiritual, que nas mesmas vilas
se devem estabelecer”1534.
Por carta régia de 22 de julho de 1758, Francisco Marcelino de
Gouveia recebeu ordens da Coroa para dar início aos trabalhos de
reconhecimento territorial e inventário da população residente na vila
da Mocha e seu termo (aí incluso as paróquias, as fazendas de gado
e os sítios)1535. O périplo das autoridades por todo o Piauí rendeu uma
preciosa documentação, que contradiz a imagem de um território vazio
e inerte, mostrando-o devidamente ocupado e dinâmico.
As questões relacionadas à distribuição de sesmarias voltaram
a pautar as missivas remetidas da vila da Mocha à Belém ou à Lisboa.
Numa carta a Mendonça Furtado, Marcelino de Gouveia explicitou as
causas da desordem parcialmente remediadas pelas ordens régias
anteriores. Conforme o desembargador, os “embaraços” nos quais o
Piauí se achava originavam-se da Casa da Torre e da Companhia de
Jesus1536. Os Dias d´Ávila eram coniventes às injustiças praticadas por
seus procuradores e feitores aos rendeiros, que “vexados dos
poderosos, não chegão a queixarce da violencia com que tem sido
opremidos”1537. A respeito dos jesuítas, o parecer do magistrado se
aproxima dos argumentos proferidos pelo ouvidor José Marques da
Fonseca Castelo Branco; quer dizer, os padres “extorquiam” os
rendeiros de suas fazendas cobrando-lhes foros de valor superior
àquele determinado pela Coroa1538. Mudam os atores, mas não os
procedimentos fundamentados no universo do poder e a violência.
Para tanto, os representantes da Coroa acreditavam que a
autonomização da capitania seria o “remédio” às desordens do Piauí.
Representantes régios e eclesiásticos numa capitania autônoma

1533
BLUTEAU,
Raphael.
Vocabulario
Portuguez
&
latino...volume 7. p. 187. Disponível
em http://www.bbm.usp.br. Acesso
em 18 dez. 2016.
1534 CÓPIA da carta que acompanha
a correspondência enviada ao
desembargador Francisco Marcelino
de Gouveia, 22 de julho de 1758.
Arquivo Histórico Ultramarino, códice
592 apud ARAUJO, Renata. O Piauí
e sua cartografia...Opus cit., p. 6-7.
1535 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 128.
1536 REGISTOS das cartas em geral
das duas capitanias do Pará e Rio
Negro, que escreve o Ill. moe Ex.mo Sr.
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, Governador e Capitão
General do Estado do Grão Pará e
Maranhão. Correspondencia official
(1754-1758). Colecção Pombalina.
Biblioteca Nacional de Portugal.
1537 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre a administração da
justiça no Piauí, referindo-se à
devassa
que
realizou
e
às
demarcações das sesmarias feitas
por Custódio Correia de Matos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 365.
1538 REGISTOS das cartas em geral
das duas capitanias do Pará e Rio
Negro, que escreve o Ill. moe Ex.mo Sr.
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, Governador e Capitão
General do Estado do Grão Pará e
Maranhão. Correspondencia official
(1754-1758). Colecção Pombalina.
Biblioteca Nacional de Portugal.
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1539 OFÍCIO do secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Tomé
Joaquim da Costa Corte Real, ao
governador e capitão-general do
Pará, Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a criação da capitania
do Piauí e da nomeação de João
Pereira Caldas para o cargo de
governador e de outras pessoas para
cargos
administrativos.
Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 5, D. 359.

poderiam vigiar de perto as ações da Companhia de Jesus, pois “ao

1540 idem.

abastecimento das capitanias vizinhas com gado, carne e couro,

1541 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 129.
1542 CARTA do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao rei, D. José,
sobre as causas da decadência do
comércio do Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 378.
1543 CARTA do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao rei, D. José,
sobre as causas da decadência do
comércio do Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 378.

muito q´ importa nas presentes circunstancias fortificarnos nos centros
do Certoens do Brazil, depois que se manifestou, q´ por elles
pertendião arruinar, e dominar aquelle Estado os Religiosos
Jezuitas”1539. A medida também satisfaria desígnios econômicos,
conferindo um considerável aumento pecuniário aos moradores e à
Fazenda Real, ao estimular a circulação de mercadorias e o
produtos nos quais o Piauí se especializara1540.
Em 29 de junho de 1758, D. José oficializou a capitania,
renomeada em sua honra como São José do Piauí1541. João Pereira
Caldas foi aprovado como primeiro seu governador, e, desde sua
chegada à vila da Mocha se interessou em cumprir as diretrizes da
Coroa. Ele promoveu balanços sociais, econômicos e territoriais junto
a Francisco Marcelino de Gouveia e ao ouvidor Luís José Duarte
Freire. Em seus relatórios, Pereira Caldas relacionou a “ruína” do
Piauí, como era esperado, aos domínios fundiários dos jesuítas, cujos
produtos de suas trinta e cinco fazendas eram comercializados na
Bahia e ou em Pernambuco, “ficando apenas nesta capitania os
limitados interesses dos vaqueiros e feitores”1542. Ele percebia a
grande distância que separava a vila do mar como bloqueio ao
desenvolvimento econômico de todo o território. Sendo assim, a
articulação de uma povoação litorânea com os sertões reduziria o
percurso dos negociantes de gado que se deslocavam a outros
centros da colônia distantes meses dos currais de criação. Nesse
sentido, a vila e o porto imaginados por João Pereira Caldas,
enquadrados num amplo sistema de comunicação terrestre, fluvial e
marítimo, condicionariam o crescimento econômico interno e a
prosperidade da população local1543.
A reforma da rede de povoações de São José do Piauí fazia
parte do programa da viagem de demarcação territorial de Marcelino
de Gouveia. Segundo as recomendações de Francisco Xavier de
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Mendonça Furtado, Gouveia entendia que a repartição da comarca em
duas ouvidorias melhoraria a administração da justiça, “pare serem
nelas mais faceis as correiçoins sobre os lugares que julgassem mais
dignos de serem em V.as erigidos sobre os termos que os mesmos se
(h)avia de dar”1544. Nesse ponto, a fundação de concelhos era
pensada no âmbito do controle sobre a distribuição das sesmarias e
da resolução das tensões sociais latentes, sem esquecer que a divisão

1544 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelono de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
do território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias;
remetendo uma lista das pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 395.

da comarca visava a redistribuição das instâncias jurídicas, a

1545 ARAUJO, Renata. O Piauí e sua
cartografia...Opus cit., p. 7.

diminuição dos conflitos e o melhoramento dos rendimentos da

1546 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelono de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
do território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias;
remetendo uma lista das pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 395.

provedoria1545. No entanto, os lugares deveriam ser “dignos” para
portar, no centro da povoação, os símbolos da autonomia municipal.
E tal dignidade decorria das experiências sentidas in situ, isto é,
reconhecendo os valores da paisagem envolvente e a condição
material e demográfica dos assentamentos humanos visitados.
Deixou-se claro, portanto, a impropriedade de qualquer arbítrio sem “ir
pessoalm.te examinando nesta forma as Povoaçoins Citios e lugares
de toda a Capitania, dando principio a esta laboriosa peregrinação em
os primeyros dias do mês de Julho do anno proximo passado
(1759)”1546. Não houve julgamento a priori sobre quais arraiais
deveriam compor o novo paradigma urbano do Piauí. Antes, o
pragmatismo

das

autoridades,

valendo-se

do

empirismo

proporcionado pela observação direta do território, mostrou-se como
metodologia para a eleição das povoações “dignas” ao predicamento
de vila.
Além das tênues localidades dispostas ao longo das ribeiras, o
desembargador descreveu brevemente as freguesias da capitania,
arrolando o número de pessoas de desobriga, as fazendas, aspectos
materiais e estéticos das igrejas matrizes, a quantidade de casas
reunidas próximas ao adro e se havia homens capazes de exercer os
ofícios da Câmara. Das paróquias avaliadas, Nossa Senhora do
Livramento do Parnaguá e Santo Antônio do Surubim ajustaram-se à
ideia de “dignidade” de Francisco Marcelino de Gouveia. As demais
foram desqualificadas em detrimento de sua fragilidade material,
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1547 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelono de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
do território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias;
remetendo uma lista das pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 395.
1548 idem.
1549 idem.
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apresentando igrejas construídas em taipa e implantadas em “lugares
desagradáveis”1547.
Parnaguá e Surubim se enquadraram em outra representação.
A primeira, “freguesia decentemente preparada com asistencia do S.mo
Sacramento, e com renda destinada, e estabelecida para sua perpetua
existencia”1548, receberia o título de vila tanto pela “prosperidade” dos
seus fregueses, como por sua estratégica posição junto da estrada
que ligava os sertões do Piauí à comarca de Goiás - por isso, “promete

1550 idem.

o lugar da sua existência, que a elle se venhão buscar gados, e os

1551 ARAUJO, Renata. O Piauí e sua
cartografia...Opus cit., p. 7.

mais viveres necessarios para a subsistencia das pessoas que
estiverem em as ditas terras”1549. Na realidade, a perspectiva
reformista do desembargador expandia as fronteiras do Piauí para
além daquela que estava a esboçar das demarcações. Previa-se um
dinâmico contato comercial entre capitanias contiguas e os grupos
sociais que as estruturavam. A vila pretendida para Parnaguá seria
assim uma espécie de “sentinela” fiscal e administrativa nas zonas
desconhecidas, controlando possíveis descaminhos de ouro e fraudes
praticados nos sertões. Com efeito, a localização nas proximidades de
um caminho real potencializou a sua autonomização municipal.
Quanto a Surubim, a materialidade do arraial apareceu como a razão
de sua elevação hierárquica: “tem ao pres.e a Povoação trinta e sete
fogos e Igreja também com bastante decencia”1550. Em termos
geográficos, a fundação das duas vilas, uma a Norte e outra a Sul da
capitania, articularia uma tríade capaz de controlar e reordenar áreas
anteriormente administrada exclusivamente por Mocha, distribuindo
de maneira mais ou menos equitativa os respectivos termos e
dividindo o Piauí em três partes de dimensões aproximadas. Nesse
aspecto, transparece no discurso oficial uma clara ideia de urbanizar
o território, fixando a população das fazendas e sítios em vilas. Isso
conferiu a São José do Piauí, segundo a reflexão de Araujo, a
adaptação de paradigmas em espaços empiricamente vivenciados1551.
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As freguesias pouco aptas a receber o pelourinho, casa de
câmara e cadeia não foram deixadas de lado. Francisco Marcelino de
Gouveia direcionou à Coroa outro projeto para as outras quatro
paróquias. Mais uma vez a opção por julgado convergia à realidade
social dos assentamentos, pois era “indispensavel a minha obrigação
procurar todos os meios p.ª as partes melhorarem de fortuna, não só
ficando sem a opressão q´ esprementão quando se atropelava a
justissa”1552. Como se sabe, o desembargador redigiu a Direção que
andem seguir os Juizes das Povoaçoins abaycho declaradas os seus
respectivos Julgados1553, cujas diretrizes tencionavam regularizar a
administração da justiça em macro-escala.
Tem-se, portanto, a urbanização imaginada para o Piauí após a
longa jornada de demarcação. Urbanização matizada numa rede
urbana estruturada por três vilas – Mocha, Parnaguá e Surubim – e
quatro julgados – Buriti dos Lopes, Rancho do Prato, Catiguinha e
Gurguéia. No entanto, as demarcações do Piauí careciam de imagem
que representasse o método adotado pelos agentes da Coroa e as
experiências apreendidas no território. A esse respeito, o empenho do
engenheiro militar Henrique Antonio Galuzzi deu existência à capitania
no papel, cujos contornos políticos definiram-se por meio de traços e
símbolos cartográficos.
Galuzzi já estava na vila da Mocha em setembro de 1759 antes
de partir para sua viagem de inspeção, onde percorreria ribeiras e
caminhos, atravessaria brejos de carnaúbas e buritis e perceberia a
dificuldade de se viver em ambientes áridos. Em novembro daquele
ano, Marcelino de Gouveia informou a Tomé Joaquim da Costa Corte
Real sobre as vistorias realizadas junto do engenheiro que se
destinaram “a tirar hum plano exacto e individual do territorio da
mesma (capitania)”1554. Antes de sua partida, o cartógrafo solicitou ao
padre Ignacio Semartoni em Belém fazer as observações dos eclipses
do satélite de Io, buscando determinar a longitude necessária à
confecção do mapa1555. A cartografia auxiliaria a metodologia utilizada

1552 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelino de Gouveia ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre a falta de
segurança na povoação de Pastos
Bons, em razão do juiz responsável
estar em Aldeias Altas. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 389.
1553 DIREÇÃO que andem seguir os
juízes das povoaçoins abaycho
declaradas os seus respectivos
julgados.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 389.
1554 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
do território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias;
remetendo uma lista das pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 395.
1555 ARAUJO, Renata. O Piauí e sua
cartografia...Opus cit., p. 3. Ver
também BUENO, Beatriz P. Siqueira.
Desenho e desígnio: o Brasil dos
engenheiros militares (1500-1822).
São Paulo: Edusp: Fapesp, 2011. p.
312-313.
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1556 OFÍCIO do desembargador,
Francisco Marcelino de Gouveia, a
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre o cumprimento da
execução de um plano geral da
capitania, no que se refere a uma boa
administração
da
justiça
e
arrematação dos dízimos reais.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 7, D. 435.
1557 OFÍCIO do engenheiro, Henrique
Antonio Galuzzi, a Francisco Xavier de
Mendonça
Furtado,
sobre
as
configurações
geométricas
que
efetuou em toda a costa marítima,
desde o Pará ao Maranhão e capitania
do Piauí, para a elaboração de cartas
geográficas da capitania, enviando um
requerimento a solicitar a sua
nomeação para o cargo de sargentomor engenheiro, com soldo dobrado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 7, D. 437.
1558 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, a Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, sobre as
medidas tomadas com as fazendas
administradas pelos jesuítas e doadas
aos oficiais de cavalaria; acerca dos
trabalhos que estava encarregado o
engenheiro Henrique Antonio Galuzzi,
remetendo o requerimento em que
este solicita a nomeação para
sargento-mor engenheiro, com soldo
dobrado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 7, D. 436.
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pelas autoridades na construção do Piauí, além de ser um instrumento
fundamental às politicas de urbanização que estavam em andamento.
Nesse

caso,

foi

sintomática

a

conexão

estabelecida

pelo

desembargador entre o desenho e as vilas imaginadas: “p.ª a vista
delle interpor o meu parecer sobre os lugares que devem ser em V.as
erigidos, termos q´ devem ter, e pessoas q´ p.ª o governo civil della
achace mais idoneas”1556.
Depois de medir e arrumar “exactam.e; configurei geometricam.e
toda a costa maritima, q´ medea a Cidade do Para, e da do
Maranhão”1557, Galuzzi se dirigiu ao Piauí, onde palmilhou “toda a
capitania (de) extrema largueza e vivendo innumeraveis dificuldades,
determinando o rumo dos caminhos e fazendo repetidas observações
de latitude e longitude q´ me foi possível”1558. A “Carta Geographica da
Capitania do Piauhi, e partes adjacentes” (figura 40) é o resultado
material e gráfico da viagem do levantamento do cartógrafo. O
engenheiro se interessou em “riscar” as minúcias do território,
pontuando os diferentes assentamentos humanos, como sedes de
fazendas, currais, capelas filiais, paróquias, vilas e cidades. Não
deixou de situar a orografia e a hidrografia da região, informações
cruciais para a delimitação dos termos e jurisdições das futuras vilas
e julgados.
A paisagem construída pelo homem é lida e vista na simbologia
empregada e na riqueza dos topônimos e inscrições: há as fazendas
Passagem, Tapera, Mocambo, Engenho, Vereda, Algodões e Salinas,
só para citar algumas. Apesar de não ser o cerne do discurso do mapa,
certos aspectos culturais aparecem com frequência na toponímia, na
qual o catolicismo e o hibridismo resultante dos “encontros culturais”
realizados entre o povoador e o indígena aparecem como conteúdo
cartográfico e elementos constitutivos da construção da capitania:
leem-se hagiotopônimos como São Nicolau, Santo Inácio, São João,
Santa Rosa, Santa Ana, São Francisco, etc.; e endotopônimos como
Macaita, Piripiri, Buriti, Itans, Itahim, Natuba, Genipapo, CurumimGoara, Piracuruca, entre outros. Assim, o discurso do mapa traduz os
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processos de urbanização idealizados pelos agentes envolvidos na
demarcação do Piauí, já que os símbolos e as linhas indicam a
construção do território da capitania de São José do Piauí com as vilas
que o enquadravam1559.
As duas áreas “vazias” ao Sul da capitania não podem passar
despercebidas. O rio Gurguéia aparece como eixo de povoamento de
uma zona habitada por etnias indígenas que haviam sido, em finais do
século XVII, palco de sangrentas “guerras justas”. Por exemplo, em
1722, o mestre de campo, Bernardo Carvalho Aguiar, anunciou a sua
participação na guerra “contra o barbaro gentio no lugar q´ chamão
Parnaguá distante da Cid.e (São Luís) 150 leguas”1560. Contra os
ataques dos índios Timbira às fazendas das freguesias de Parnaguá
e Gurguéia, D. João V ordenou o envio de um “exército” indígena
procedente do aldeamento da serra da Ibiapaba1561. Assim, o mapa de
Galuzzi representou os territórios dos índios através da indicação
toponímica com letras em caixa alta de determinadas grupos –
Gilboés, Guegués, Acroazes, Pimenteiras. Entretanto, o que qualifica
essas áreas como espaços propriamente de tensão é a “ausência”, o
“vazio” como representação da alteridade ou de territórios regidos
pelos nativos. Ainda nesses espaços, a paisagem cartografada dá a
ver a rala ou nula ocupação de currais, fazendas e capelas,
acentuando-se aspectos da geografia física como montanhas, rios e
brejos. Nessas fronteiras internas, chamadas por João Pereira Caldas
de “fronteira dos inimigos”1562, a Coroa introduziu projetos de controle
e civilização da população ameríndia. O Diretório idealizava moldar o
“bárbaro” convertendo-os em vassalos e filhos de Cristo. No Piauí
existiram poucas aldeias missioneiras. Além das três fundadas pelo
vigário de Mocha, Thomé Carvalho e Silva, a documentação menciona
outras duas: uma localizada na freguesia de Nossa Senhora da
Conceição dos Aroazes e aquela que reuniu os índios Jaicós
implantada na ribeira do Itaim. Vale lembrar que, a civilização dos
índios e a submissão de regiões por eles controladas

1559 ARAUJO, Renata. O Piauí e sua
cartografia...Opus cit., p. 10.
1560 REQUERIMENTO do mestre de
campo, Bernardo de Carvalho Aguiar,
ao rei, D. João V, solicitando anulação
da nota inscrita no seu assento, que
lhe dá baixa de soldo, correspondente
à guerra do gentio em Parnaguá.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 41.
1561 CARTA do governador e
capitão-general
do
Estado
do
Maranhão, Alexandre de Sousa
Freire, ao rei, D. João V, em resposta
à provisão sobre a continuação das
hostilidades
perpetuadas
pelos
índios, e da licença que concedeu aos
moradores de Parnaguá para que
constituam uma tropa de combate a
esses ataques. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 48.
1562 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Tomé
Joaquim da Costa Corte Real, sobre
a guerra que se deve fazer ao gentio,
em virtude das queixas dos
habitantes de Parnaguá. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 386.
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Figura 40 – CARTA Geographica da capitania do Piauhi, e parte das adjacentes. Levantada em 1761 por João (sic) Antonio Galuzzi. Mapa da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em http://www.bn.br.
Acesso em 3 fev. 2010.
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ocorreram por meio da transformação das aldeias em vilas,
experiência essa ensaiada nas capitanias do Rio Negro, Grão-Pará e
Maranhão para onde o Diretório havia sido inicialmente destinado1563.
As demarcações ambicionaram a conversão institucional das aldeias,
como tencionava Pereira Caldas ao erigir em vila “huma (povoação)
de índios da Nasção Jaicós”1564. Esse projeto apareceu anos mais
tarde em outro ofício destinado a Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, no qual o governador esclarecia sua vontade de “brevemente
hir erigir em Villa hum lugar de Indios, que dista desta Villa (Mocha),
cousa de trinta e tantas legoas, sendo o único que deve passar a villa,
pois o outros que há (Aroazes), he tão pequeno que estou na
resolução de unir ao sobred.º”1565.
Em síntese, o plano reformista da capitania concluído por
Francisco Marcelino de Gouveia, João Pereira Caldas e Henrique
Antonio Galuzzi preveu a criação de três vilas – Parnaguá, Surubim e
mais uma de índios (talvez Jaicós) – e quatro julgados (Catinguinha,
Rancho do Prato, Buriti dos Lopes e Gurguéia), que conviveriam com
a vila da Mocha e com o julgado de Piracuruca numa trama relacional
com vistas a favorecer a “felicidade dos povos” e a boa administração
da justiça em um território urbanizado. Não obstante, a Coroa
concretizou outro projeto para o Piauí, distinto daquele imaginado por
seus representantes.

7.3.1. A rede urbana da carta régia de 19 de junho de 1761

A Coroa decidiu intervir na capitania. Sua decisão divergia, em
certos aspectos, dos pareceres apresentados nos textos das
autoridades durante a viagem de demarcação. A intervenção veio na
conhecida carta régia de 19 de junho de 1761, cujo conteúdo indica os
procedimentos jurídicos e formais para a fundação de vilas, seguindo
um modelo razoavelmente padronizado para outros casos da colônia.
Nela, a Coroa indica a conversão das seis paróquias em vilas, em vez
das três sugeridas pelos oficiais. Inverteu-se, dessa forma, o projeto

1563 ARAUJO, Renata Malcher de.
Às portas do paraíso: mais que aldeia,
menos que vila, o purgatório da
utopia. In ACCIAIUOLI, Margarida
(org.). Arte & Utopia. Lisboa: CHAIAEU/DINÂMICA´CET – IUL/FCSHUNL, 2013. p. 98.
1564 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Tomé
Joaquim da Costa Corte Real, sobre
a sua tomada de posse do governo e
o estado em que encontrou a
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 381.
1565 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a sua tomada de
posse e o estado em que encontrou a
capitania, a expulsão dos padres da
Companhia de Jesus e o sequestro
dos seus bens; descreve a criação do
Regimento de cavalaria e a sua
intenção em fundar uma aldeia
indígena.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 7, D. 407.
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1566 CARTA RÉGIA do rei, D. José,
ao governador do Piauí, João Pereira
Caldas, ordenando a fundação de
vilas na capitania do Piauí, passando
a vila da Mocha a ser capital do
governo e dando outras medidas
administrativas para o governo da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457.
1567 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelino de Gouveia, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa
Corte Real, sobre o plano que efetuou
do território do Piauí e da divisão do
mesmo
em
duas
ouvidorias;
remetendo uma lista das pessoas que
poderão trabalhar no governo civil da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 6, D. 395.
1568 CARTA RÉGIA do rei, D. José,
ao governador do Piauí, João Pereira
Caldas, ordenando a fundação de
vilas na capitania do Piauí, passando
a vila da Mocha a ser capital do
governo e dando outras medidas
administrativas para o governo da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457.
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de Francisco Marcelino de Gouveia, dando a preferência para as vilas
ao invés dos julgados. O ponto alto do documento régio refere-se à
determinação de elevar a vila da Mocha à cidade, centro administrativo
do governo instaurado em 1758, tornando-a mais uma capital da rede
urbana do Estado do Grão-Pará e Maranhão, posicionada no mesmo
patamar institucional de Belém e São Luís.
Nas entrelinhas do discurso da carta lê-se o projeto de
reestruturação urbana da capitania sintonizado como o novo modelo
(ético, estético, espacial e cronológico) idealizado para os moradores.
Dito de outra maneira, aos olhos das autoridades régias a anterior rede
de freguesias e de outros assentamentos humanos não oficiais teria
sido responsável pelo moroso desenvolvimento econômico e pouca
“civilidade” dos habitantes, porque viviam “em grandes distancias huns
dos outros sem comunicação, como inimigos da sociedade civil, e do
comércio humano, padecendo assim os discomodos, e as despesas
de hirem buscar os Magistrados a lugares remotos”1566. As vilas
reestruturariam o Piauí e proporcionariam, idealmente, um novo modo
de vida fundamentado no mundo urbano como locus de civilidade,
mesmo se a materialidade da povoação eleita não representasse o
novo status concedido pelo rei. Cabe aqui evocar mais uma vez o
parecer de Francisco Marcelino de Gouveia, no qual as freguesias de
Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca, Nossa Senhora do Desterro
do Racho do Prato, Nossa Senhora da Conceição dos Aroazes e
Santo Antônio do Gurguéia, em sua materialidade, “não podem
lembrar para dellas se fazer memoria para o fim sobred.ª...de ser Villas
erigidas”1567.
A carta régia de 19 de junho de 1761 reforça a necessidade de
fixação em vilas dos habitantes dispersos em sítios e fazendas,
garantindo-lhes isenção fiscal e outros privilégios nos três primeiros
anos, exceto “os Dizimos devidos a Deus dos frutos da terra, os quaes
deverão pagar sempre, como os mais moradores do Estado”1568. Em
seguida, os oficiais régios e os povoadores foram convocados a
“determinar o lugar mais próprio para servir de Praça a cada huma das
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ditas Villas”1569. Para dar cumprimento à ordem, Francisco Marcelino
de Gouveia, João Pereira Caldas e o ouvidor Luís José Duarte Freire
realizaram uma segunda jornada pela capitania, iniciada em maio de
1762. As vilas fundadas em Parnaguá, Surubim, Rancho do Prato e
Gurguéia foram implantadas na mesma localidade da sede paroquial.
Por outro lado, as vilas estabelecidas nas freguesias de Piracuruca e
Aroazes mudaram de lugar. A primeira, foi assentada nas
proximidades do mar, no lugar chamado Testa Branca1570. Em
Aroazes, os agentes da Coroa desconsideraram a localização do
arraial “em que havia vinte e hum fogos, de índios a mayor parte, e
mais quatro lemitadissimas casas, não habitadas, e indignas de o
serem1571”. Desse modo, optou-se pelo “lugar da Catinguinha, e na
distancia de nove legoas da dita Parochia”1572. O rossio, o termo e o
patrimônio das Câmaras foram determinados nessa ocasião, como de
costume.
A transformação das freguesias em vilas e de Mocha em cidade
se deu justamente no espectro imaterial, quando D. José decretou a
obrigatoriedade de renomear as vilas, “impondo-lhes os nomes das
Villas mais notáveis deste Reyno, ou conservando o das referidas
Freguezias no caso, que não serjão barbaros”1573. O rebatismo
significava uma espécie de “renascimento”, não somente das
dimensões simbólica e ideológica, mas sobretudo porque seguiram
critérios pragmáticos de homenagem precisa, tendo clara intenção de
reafirmar uma geografia essencialmente portuguesa nos sertões por
invocar os concelhos do Reino1574. Mocha se tornou Oeiras do Piauí,
numa clara celebração à figura do então conde de Oeiras, futuro
Marquês de Pombal. As freguesias de Santo Antônio do Surubim,
Nossa Senhora do Desterro do Rancho do Prato e Santo Antônio do
Gurguéia converteram-se, respectivamente, em Campo Maior,
Marvão e Jerumenha. Piracuruca e Aroazes tornaram-se as vilas de

1569 CARTA RÉGIA do rei, D. José,
ao governador do Piauí, João Pereira
Caldas, ordenando a fundação de
vilas na capitania do Piauí, passando
a vila da Mocha a ser capital do
governo e dando outras medidas
administrativas para o governo da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457.
1570 OFÍCIO do desembargador
Francisco Marcelino de Gouveia ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de
Mendonça
Furtado,
sobre
as
diligências
efetuadas
para
a
edificação das novas vilas do Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 514.
1571 idem.
1572 idem.
1573 CARTA RÉGIA do rei, D. José,
ao governador do Piauí, João Pereira
Caldas, ordenando a fundação de
vilas na capitania do Piauí, passando
a vila da Mocha a ser capital do
governo e dando outras medidas
administrativas para o governo da
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457.
1574 ARAUJO, Renata Malcher de.
“Desenhar cidades no papel e no
terreno: cartografia e urbanismo na
Amazónia e Mato Grosso no século
XVIII”. In OLIVEIRA, Francisco
Roque; VARGAS, Héctor Mendonza
(coord.). Mapas de metade do mundo.
A cartografia e a construção territorial
dos espaços americanos: séculos XVI
a XIX. Lisboa: Centro de Estudos
Geográficos – UL, 2010. p. 190.
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1575 CARTA do secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, ao
governador da capitania do Piauí,
João Pereira Caldas, sobre os
motivos considerados pela Coroa em
elevar as freguesias à condição de
vila.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457. (documento anexo à
carta régia).
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São João de Parnaíba e Valença do Piauí. Parnaguá foi a única vila a
manter a nomenclatura original.
Acompanhada da carta régia veio uma missiva de Francisco
Xavier de Mendonça Furtado a João Pereira Caldas esclarecendo as
razões pelas quais a Coroa decidiu elevar todas as paróquias da
capitania em vila, em vez de concretizar as sugestões dos comissários

1576 idem.

de demarcação1575. Mendonça Furtado enquadrou o projeto da Coroa

1577 idem.

em seis níveis: o primeiro abordou a pobreza social e física das

1578 idem.

povoações como injustificáveis à concessão do título de vila, embora
“S. Mag.e ficou persuadido a q´ presentem.te as terras em q´ aquellas
Freguesias excluídas estão situadas se achão em toda a pobreza, e
desolação, q´ o d.º Ministro se refere em sua bem explicada conta”1576.
A conversão era um benefício régio capaz de iluminar “a rudez desses
povos, e excitem nelles a louvavel ambição de seu aumento”1577. Com
efeito, o rei projetava para o futuro suas expectativas de ver
florescidas, social e urbanisticamente, as vilas criadas.
O

segundo

motivo

aventado

pela

Coroa

refere-se

à

comunicação, aparecendo explicitamente no corpo do texto. Buscavase reduzir as distâncias entre os moradores e as vilas, incentivando a
vida urbana “por cuja razão as pessoas distintas, ou que se procurão
distinguir, costumão viver nas cidades, e villas, e terem nas fazendas
criados, e administradores, para tratarem dellas”1578. Aqui, os
concelhos do Reino assumem a representação de civilidade e
distinção social, servindo de modelo àqueles povos para converteremse da “escuridão” à luz da “civilização”. Ademais, as elites das cidades
conviviam entre o urbano, o periurbano e o mundo rural,
movimentando trocas socioeconômicas numa teia urdida em escala
macroterritorial.

Por

conseguinte,

pretendia-se

que

o

Piauí

reurbanizado imitasse essas relações a fim de movimentar ainda mais
a economia interna e externamente.
A regularidade das visitas pastorais dos bispos aparece no
terceiro tópico arrolado pelo secretário de estado. A regularidade
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pastoral se referia a uma melhor coordenação da coleta dos dízimos.
Havia correspondência entre esse quesito com o quinto, veiculado à
construção de igrejas matrizes, casas de Câmara e cadeias com
recursos oriundos da Fazenda Real e dos dízimos, mas “lembrando
sempre aos fregueses as obrigações, q´ por direito canonico, e civil
tem de fazerem as sobred.as obras”1579.
Quanto ao quarto motivo, recomendou-se a eleição, por parte
“das pessoas mais principais e consideráveis” do lugar “mais proprio
para a fundação da vila”1580. A reestruturação urbana da nova
capitania seguiu, nesse aspecto, critérios utilitaristas e éticos. Utilitário
no sentido de situar as vilas em localidades convenientes, como
afirmou o governador ao dar andamento aos imperativos de D. José I:
“Foy S. Mag.e servido determinar, q´ junto das Villas, q´ por ella (carta
régia) mandou fundar, se devia reservar aquelle Districto, q´ me
pareceo conveniente p.ª a edificação das novas casas, e logradouros
públicos”1581. O lugar de instalação deveria ser guarnecido de boa
água, ser plano, higiênico e que não impedisse o progresso material
da povoação. O exemplo da vila de Parnaíba é emblemático, pois as
autoridades escolheram um sítio – Testa Branca – ao invés do Porto
das Barcas, ancoradouro das sumacas e lugar do comércio de carne
e curtimento dos couros, porque este era “desconveniente por serem
as agoas do rio salobras em ocasião de maré cheia, e ainda vazia, e
ficão as madeiras muito distantes e a praga dos mosquitos he tanta q´
o faz inhabitavel, e incapaz de morar gente”1582.
Finalmente, na sexta orientação, Mendonça Furtado versa sobre
a fixação de seis ou sete famílias, o erguimento do pelourinho e a
construção da igreja matriz, casa de Câmara e cadeia, edificações que
deveriam atrair povoadores às vilas. Essa medida se fundamentou nos
resultados obtidos em vilas “plantadas no Territorio da capp.nia da
Bahia, os quaes havendo principiado ha pocos annos, por seis, ou sete

1579 CARTA do secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, ao
governador da capitania do Piauí,
João Pereira Caldas, sobre os
motivos considerados pela Coroa em
elevar as freguesias à condição de
vila.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457.
1580 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a edificação das novas
casas e edifícios públicos a construir
nas novas povoações e acerca de
suas dúvidas nas condições e
distribuições de datas de sesmarias
pelos habitantes destes locais.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 10, D. 587.
1581 CARTA do governador do Piauí,
Gonçalo Lourenço Botelho de Castro,
ao rei, D. José, sobre a organização
das novas vilas criadas na capitania
do Piauí, as dificuldades que tem
havido no estabelecimento dos
edifícios públicos nas mesmas e
solicitando soluções a este respeito.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 11, D. 642.
1582 CARTA do secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, ao
governador da capitania do Piauí,
João Pereira Caldas, sobre os
motivos considerados pela Coroa em
elevar as freguesias à condição de
vila.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 457.
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1583 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a fundação das novas
povoações da capitania; remetendo a
respectiva lista dos seus moradores e
dando conta da entrega de sesmarias
aos habitantes desses novos locais.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 547.
1584 idem.
1585 O termo foi utilizado no século
XVIII, por isso não se corre o risco de
cometer anacronismo. Segundo o
dicionário de Raphael Bluteau, bairro
seria “certa parte da Cidade com suas
casas & Ruas”. BLUTEAU, Raphael.
Vocabulario
Portuguez
&
latino...volume 2. p. 16. Disponível em
http://www.bbm.usp.br. Acesso em 20
dez. 2016.
1586 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a fundação das novas
povoações da capitania; remetendo a
respectiva lista dos seus moradores e
dando conta da entrega de sesmarias
aos habitantes desses novos locais.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 547.

Imaginando e escavando a paisagem de Oeiras do Piauí

casas, se achão populosos até o n.ro de quinhentos, e seiscentos
vizinhos”1583.
Sob essa complexidade sócio-espacial se construiu a capitania
de São José do Piauí. A sua forma variou no tempo e no espaço.
Quando o “Piauí” ainda era parte dos sertões de Rodelas, a Coroa e
as autoridades de Pernambuco orquestraram políticas voltadas a
reorganizar as terras e as sociedades que ali residiam. Naquela altura,
D. Frei Francisco de Lima, o governador, Caetano de Melo e Castro,
e o Conselho Ultramarino possuíam uma vaga noção dos limites da
região passível de reformas e de ocupação efetiva. Em 1718, a
comarca e a capitania foram criadas com jurisdições ainda incertas, o
que não tardou a gerar conflitos com as autoridades das áreas
adjacentes. Contudo, a construção da capitania do Piauí ocorreu a
partir de 1758, durante as “grandes demarcações”. Fez-se, inclusive,
por texto e imagem, através do discurso da carta régia de 19 de junho
de 1761 e pelo mapa do cartógrafo Henrique Antonio Galuzzi. A
imagem desenhada no mapa traduz os empenhos do cartógrafo de
definir os contornos da capitania calculados segundo o rigor
geométrico e astronômico da época. Os textos, a carta geográfica, a
cidade de Oeiras e as seis vilas enquadram-se como discurso em uma
cronologia

baseada

na

racionalidade

iluminista,

sendo

as

irregularidades idealmente dirimidas ao se plantarem vilas onde se
requerisse.

7.4. A paisagem de Oeiras no “acento das cazas” de 1762

Oeiras do Piauí, quando recebeu o título de cidade e se tornou
sede de governo, diferia material e demograficamente da vila da
Mocha. Em 1762, havia 270 fogos (ou casas) erigidos no espaço
intraurbano e em seus arrabaldes1584, distribuídos em cinco bairros1585
– Praça, Rosário, Conceição, Caquende e Dezertto. A população local
totalizava 1.120 pessoas, das quais 655 eram livres e 465 cativas1586.

Imaginando e escavando a paisagem de Oeiras do Piauí

445

Oeiras se assemelhava a qualquer centro urbano de maior
adensamento humano localizado na zona açucareira das capitanias
do Norte ou em áreas de mineração. Isto é, a paisagem de Oeiras foi
construída por negros (escravos e forros) e brancos, dicotomia
prevalecente nas sociedades do antigo sistema colonial, cujos pilares
socioeconômicos se apoiaram nas bases do trabalho escravo. Por
outro lado, a presença indígena no espaço era menos expressiva,
como será detalhado adiante. Esses moradores reuniam-se em cinco
irmandades – Santa Ana, São João Nepomuceno, Almas, Santíssimo
Sacramento e Nossa Senhora da Vitória. Cabe frisar que a
hermenêutica da tessitura social não ocorrerá a partir do seu
fracionamento em áreas estanques, mas com vistas a compreender
aspectos de conjunto1587.
A capital de São José do Piauí se expandiu e forjou espaços
jamais inocentes. Ela se transformou, adaptando-se ao espaço
herdado, formando um híbrido que mesclou “rugosidades” dos
estágios anteriores (freguesia e vila) com os princípios urbanísticos
introduzidos no período pombalino. Coube aos oficiais da Câmara por
“à régua” os novos chãos de terra concedidos, “fazendo delinear as
casas dos moradores em linha recta de sorte que fiquem largas e
direitas as ruas”1588. Nesse sentido, a paisagem representa, na sua
materialidade, elementos que denunciam estruturas de poder em meio
a outros aspectos de sua constituição socioeconômica e metáforas
que lhes eram próprias.
A leitura do discurso de paisagens pretéritas é um exercício
complexo, muitas vezes imaginativo, deduzido por inferência na
linguagem iconográfica ou textual e por experiências visuais
percebidas in loco. A escassa série documental dificulta a escavação
do “arqueólogo da paisagem”, mas certos vestígios descobertos na
aridez documental põem luz no obscuro, tornando o labor deveras
instigante. Este é o caso do censo de 1762, realizado na administração
de João Pereira Caldas a mando de Francisco Xavier de Mendonça
Furtado – Acento das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os
moradores da Cidade de Oeyras, Capitania de São Jozé do Piauhy,

1587 ARRAES, Esdras. Imaginando a
paisagem urbana de Oeiras do Piauí
(1697-1762). Geografia, Rio Claro, v.
41, n. 2, p. 351-371, mai./ago., 2016.
1588 CARTA RÉGIA do rei D. José,
ao governador do Piauí, João Pereira
Caldas, sobre a possibilidade de criar
mais duas freguesias na capitania (?):
Parnaguá e Santo Antônio do
Surubim; ordena a recolha de
informações para verificar se as duas
localidades
reúnem
todas
as
condições para a sua elevação a
freguesia.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 450. (documento anexo).
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1589 ACENTO das cazas próprias, e
de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras, Capitania de
São Jozé do Piauhy, suas Famillias,
pessoas de hum, e outro sexo,
mossos, e Escravos, seus Suburbios,
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´
o Ill.mo S.r João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou
fazer, e averiguar por Domingos
Barreyra de Macedo Capp. am mor da
mesma Cid. e, e da governança della,
de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º
da mesma governança. ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

suas Famillias, pessoas de hum, e outro sexo, mossos, e Escravos,

1590 Ver FALCI, Miridan Birtto. A
cidade de Oeiras do Piauí. Revista do
Instituto Histórico de Oeiras. Oeiras:
Secretaria de Cultura, 2000. p. 174206.

Miridan Britto Falci na revista do Instituto Histórico de Oeiras1590. Para

1591
ANDERSON,
Benedict.
Comunidades imaginadas: reflexões
sobre a origem e difusão do
nacionalismo. São Paulo: Companhia
das Letras, 2008. p. 227.
1592 FLEXOR, Maria Helena Ochi.
Cidades e vilas pombalinas no Brasil
do século XVIII. CARITA, Helder;
ARAUJO,
Renata
Malcher
de
(coord.). Coletânea de estudos:
Universo
urbanístico
português,
1415-1822.
Lisboa:
Comissão
Nacional para as Comemorações dos
descobrimentos portugueses, 1998.
p. 257-266.

seus Suburbios, e Arebaldes, cazas e rossas delles q´ o Ill.mo S.r João
Pereira Caldas governador da dita Capitania mandou fazer, e
averiguar por Domingos Barreyra de Macedo Capp.am mor da mesma
Cid.e, e da governança della, de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º da
mesma governança1589. O original se encontra no acervo do Arquivo
Nacional da Torre do Tombo e foi localizado pela brasilianista Mary
Karash, transcrito por Marcos Simões e publicado pela historiadora
fins heurísticos, será utilizado o manuscrito original.
O censo revela relações ocultas operadas nos sertões,
esclarecendo fatos ainda pouco investigados pela historiografia
brasileira. Além disso, narra como as instâncias de poder local
representaram a civitas em categorias determinadas pela política
ilustrada de Sebastião José de Carvalho e Melo e seu meio irmão.
Notam-se os seus desdobramentos na hierarquização dos espaços
intraurbano e periurbano, na transformação social e na construção da
paisagem em si. Convém relembrar que os censos produzidos no
período pombalino eram instrumentos de controle e conhecimento,
moldando a maneira pela qual a Coroa percebia os seus domínios, em
particular a natureza do ser humano por ela governada, a geografia
dos espaços e a legitimidade do seu passado1591. Os oficiais
envolvidos no trabalho de recenseamento deveriam informar o número
de habitantes, fogos, ocupação, idade, sexo, estado civil, etnia,
população escrava e forra, caminhos, rios, riachos, bairros, edifícios
públicos e religiosos, engenhos e engenhocas, fazendas, ruas e suas
denominações, termo, rossio, roças, milícias, escolas, entre outros
aspectos do espaço e da vida urbana1592.
Nos cinco bairros de Oeiras havia separação por afinidade
econômica e cultural. A toponímia das ruas é bastante elucidativa
sobre esse zoneamento, salientando a diversidade e hierarquias, mas
também a convivência entre grupos distintos: na rua do Jorge, por
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exemplo, existiram casas alugadas a um advogado e um carpinteiro,
cujo “proprietário” era, como a denominação alude, um tal Antônio
Gonçalves Jorge. Na rua dos Ferreiros se concentravam os oficiais
mecânicos que produziam estribos, chaves, ferraduras, ferrolhos para
portas, grades para as enxovias da cadeia e correntes para os presos.
Nem sempre o ambiente do núcleo urbano expressava o tom cinza
das épocas de seca, ao invés, a rua Nova das Flores apresenta a
animação do amarelo, vermelho, verde, branco e laranja. “Novas”
também eram as ruas da Bica e da Cadeia Nova. Para Amélia Aguiar
Andrade, a associação do qualitativo novo/nova a um topônimo
preexistente, acrescentando-lhe a este último a palavra velho/velha,
ajuda a diferenciar as áreas antigas das recentes, identificando ritmos
de ocupação, metamorfose e expansão do núcleo urbano1593.
Existiram lugares da proibição, da morte e de relações pouco
honestas, como sugere a rua dos Pecados Mortais, onde duas
taberneiras vendiam vinho ou água ardente que, talvez, provocassem
desejos luxuriantes aos frequentadores da taberna (ou taverna); havia
o lugar do Enforcado “por ali se ter enforcado algumas vezes alguns
deliquentes”1594, e a rua das Pataratas onde, quem sabe, mentiras e
pessoas de pouca credulidade conferiram esse atributo pejorativo ao
lugar.
A toponímia marca os principais eixos de ligação entre os bairros
e os arrabaldes, distinguindo os espaços públicos da vila daqueles que
eram característicos do mundo rural. A rua Direita cruzava a praça da
igreja matriz e era o eixo de contato mais direto entre o mundo rural e
urbano, mostrando-se por vezes curva e de largura variável ao longo
do trajeto. Sua função dizia respeito ao vínculo de um ponto importante
a outro, quase sempre um pátio a outro ou uma edificação religiosa ou
pública a outra1595. Por outro lado, o morador que quisesse ir do bairro
do Rosário à praça percorreria a rua da Ponte, em alusão à pequena
ponte de madeira construída sobre o riacho Pouca Vergonha. Vê-se
que a igreja do Rosário se situava além rio, longe do ponto central da
cidade. Já a rua do Paço era percorrida na Semana Santa por fiéis

1593 ANDRADE, Amélia Aguiar.
Horizontes
urbanos
medievais.
Lisboa: Livros Horizonte, 2003. p. 85.
1594 Cf. MOTT, Luiz. Transgressão
na calada da noite: um sabá de
feiticeiras e demônios no Piauí
colonial. Texto de História, Brasília, v.
14, n. 1-2, p. 64, 2006.
1595
MARX,
Murillo.
Cidade
brasileira.
São
Paulo:
Melhoramentos: Edusp, 1980. p. 45.
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1596 ACENTO das cazas próprias, e
de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras, Capitania de
São Jozé do Piauhy, suas Famillias,
pessoas de hum, e outro sexo,
mossos, e Escravos, seus Suburbios,
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´
o Ill.mo S.r João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou
fazer, e averiguar por Domingos
Barreyra de Macedo Capp. am mor da
mesma Cid. e, e da governança della,
de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º
da mesma governança. ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.
1597 idem.
1598 idem.
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em procissão a relembrar os dolorosos passos de Cristo antes de sua
crucificação.
Os símbolos da autonomia concelhia aparecem descritos no
censo. A igreja matriz “tem seu acento no meyo da praça principal da
mesma Cidade de ordinaria grandeza, com duas capelas; dous
altares, além do mor, e duas sacristias”1596. O pelourinho foi realocado,
“por ser antes sentado em lugar menos próprio”1597, ficando desde
então na praça principal no ponto médio entre a Matriz e a Câmara. A
vida urbana se adensava no circuito da praça e em suas proximidades.

1599 CARTA do desembargador e
provedor da Fazenda Real do Piauí,
Luís José Duarte Freire, ao rei D.
José, sobre as plantas executadas
pelo engenheiro Henrique Antonio
Galuzzi, para a futura casa do
governador do Piauí; não possuindo,
no entanto, a Provedoria o dinheiro
suficiente para a sua construção.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 504.

Ali, havia 33 fogos onde viviam 114 pessoas, em especial membros

1600 CARTA do ouvidor-geral do
Piauí, Custódio Correia de Matos, ao
rei, D. João V, sobre a má
administração da ouvidoria, e a
situação em que se encontra o
julgado de Parnaguá. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 3, D. 172.

Barreira de Macedo, irmão do capitão-mor Domingos Barreira de

1601 ACENTO das cazas próprias, e
de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras, Capitania de
São Jozé do Piauhy, suas Famillias,
pessoas de hum, e outro sexo,
mossos, e Escravos, seus Suburbios,
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´
o Ill.mo S.r João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou
fazer, e averiguar por Domingos
Barreyra de Macedo Capp. am mor da
mesma Cid. e, e da governança della,
de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º
da mesma governança. ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

da elite local e os representantes da Coroa. Fazendeiros tinham suas
moradias de domingo ou dias festivos localizadas nessa área de
Oeiras. A praça foi o espaço das casas do governador João Pereira
Caldas, do ouvidor Luís José Duarte Freire, de dois tabeliães, de um
intendente, do sargento-mor, do vigário colado (Dionísio José de
Aguiar), do capitão-mor e do rico homem de negócios Francisco
Macedo. Além desses habitantes, a outra parte da população
residente da praça era múltipla, composta por 68 homens (23 escravos
e 45 livres) e 44 mulheres (26 escravas, 15 livres e 3 índias
agregadas)1598. A irmandade do Santíssimo Sacramento possuía uma
casa na rua Nova da Bica, enquanto que as demais detinham as
principais construções da praça (tabela 9). Alugavam-nas ao
governador, desembargador e vigário. O palácio do governo, alugado
a 84$000 réis1599, pertencia à confraria de Santa Ana, criada, em 1741,
pelo ouvidor Custódio Correia de Matos com a finalidade de tutelar e
proteger as justiças da comarca, mas sobretudo para administrar as
finanças da provedoria1600. O desembargador Francisco Marcelino de
Gouveia alugou uma casa da irmandade de São João Nepomuceno;
enquanto que o pároco residiu num fogo da irmandade de Nossa
Senhora da Vitória, instituída no ano da fundação da freguesia1601.
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Irmandade

Nº de casas
de aluguel
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Localização

Almas

2

Praça

Nossa Senhora da Vitória

1

Praça

Santa Anna

1

Praça

Santíssimo Sacramento

1

Rua Nova da Bica

São João Nepomuceno

1

Praça

Tabela 9 – Quantidade de casas de aluguel das irmandades de Oeiras e sua
localização na cidade. Construção do autor de acordo com ACENTO das cazas
próprias, e de aluguer q´ ocupão os moradores da Cidade de Oeyras...ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

Em seguida foram arrolados os fogos nas ruas que cruzavam a
praça ou aquelas que lhe eram paralela: Direita, Pataratas, Paço,
Poeyra, do Jorge, do Príncipe, Nova das Flores, e Nova da Bica. Na
rua das Poeyras havia o maior número de fogos (26), sendo quase a
metade deles alugados (12)1602. Segue o rol com a respectiva
“sociotopografia”:
•

Rua Direta: fogos (7); Alugados (0); homens (10, 4 livres, 5
escravos e 1 forro); mulheres (12, 2 livres, 5 escravas e 5
forras).

•

Rua das Pataratas: fogos (12); alugados (10); homens (25,
12 livres, 12 escravos e 1 índio); mulheres (5, 2 livres e 1
forra).

•

Rua do Paço: fogos (5); alugados (2); homens (8, 5 livres e
3 forros); mulheres (3, 2 livres e 1 escrava).

•

Rua das Poeyras: fogos (26); alugados (12); homens (42, 27
livres, 14 escravos e 1 forro); mulheres (25, 11 livres, 11
escravas e 3 forras).

•

Rua do Príncipe: fogos (11); alugados (2); homens (6, 4
livres e 2 forros); mulheres (6, 1 livre; 3 escravas e 2 forras).

1602 ACENTO das cazas próprias, e
de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras, Capitania de
São Jozé do Piauhy, suas Famillias,
pessoas de hum, e outro sexo,
mossos, e Escravos, seus Suburbios,
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´
o Ill.mo S.r João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou
fazer, e averiguar por Domingos
Barreyra de Macedo Capp. am mor da
mesma Cid. e, e da governança della,
de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º
da mesma governança. ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.
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1603 BORREGO, Maria Aparecida de
Menezes. A teia mercantil: negócios e
poderes em São Paulo colonial (17111765). São Paulo: Alameda, 2010. p.
85.
1604 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a representação dos
oficiais da Câmara e moradores da
vila da Mocha, solicitando o
estabelecimento de um hospício de
religiosos capuchos na capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 492.
1605 REIS FILHO, Nestor Goulart.
Contribuição ao estudo da evolução
urbana no Brasil (1500-1720). 2 ed.
São Paulo: Pini, 2000. p. 49.
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•

Rua Nova das Flores: fogos (5); alugados (2); homens (8, 5
livres, 1 escravo e 2 forros); mulheres (13, 7 livres, 4 escravas
e 2 forras).

•

Rua Nova da Bica: fogos (16); alugados (5); homens (28, 9
livres, 15 escravos e 4 forros); mulheres (25, 7 livres, 11
escravas e 7 forras).

Além dos oficiais régios que habitavam o núcleo central da povoação,
também oficiais mecânicos e outros agentes sociais (como cirurgião,
homens de negócios, taberneiras e advogados) habitavam nas ruas
adjacentes à praça (tabela 10). Dentre eles, cabe destacar a figura do
homem de negócios Francisco Barreira de Macedo, o único ator a
receber essa qualificação no censo. A categoria “homem de negócio”
denotava, de acordo com o trabalho de Maria Aparecida de Menezes
Borrego, relação com o comércio “em grosso” ou de “grosso trato”,
envolvendo a transação de “fazendas secas e molhadas” importados
e/ou exportáveis para outras capitanias ou para o Reino1603. Barreira
ainda se engajou nas transformações da paisagem de Oeiras. Em 22
de setembro de 1761, ofertou 3 mil cruzados e dois escravos para a
construção do convento dos franciscanos na cidade, projeto que
acabou por não se concluir1604. A presença desses agentes no espaço
urbano é indício de uma população permanente, cujas economias
derivavam do próprio núcleo urbano e do seu periurbano,
enriquecendo a dinâmica socioeconômica do aglomerado. Esses
atores no espaço seriam, como refletiu Nestor Goulart Reis Filho,
evidências de uma urbanidade em ascensão1605.

Localização

Nº de oficiais mecânicos e outros agentes

Praça

cirurgião (1), alfaiate (1), ajudante (1)

Ruas das Pataratas

mercador (2), ajudante (1), soldado (1)

Rua do Paço

Homem de negócios (1)

Rua Direita

Taberneiras (2)
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Rua das Poeyras

Taberneira (1), carpinteiro (1), mercador (3),
soldado (3), sapateiro (1)

Rua do Jorge

Advogado (1), carpinteiro (1)

Rua do Príncipe

Taberneiro (1), advogado (1)

Rua Nova das
Flores
Rua Nova da Bica
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Ferreiro (1), sapateiro (1), vendedora (1)
Taberneira (1), alfaiate (1), sapateiro (2)

1606 ACENTO das cazas próprias, e
de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras, Capitania de
São Jozé do Piauhy, suas Famillias,
pessoas de hum, e outro sexo,
mossos, e Escravos, seus Suburbios,
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´
o Ill.mo S.r João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou
fazer, e averiguar por Domingos
Barreyra de Macedo Capp. am mor da
mesma Cid. e, e da governança della,
de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º
da mesma governança. ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.
1607 idem.

Tabela 10 – Número de oficiais mecânicos e outros agentes que residiam na Praça
da Igreja matriz ou nas ruas adjacentes. Elaboração do autor de acordo com
ACENTO das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os moradores da Cidade de
Oeyras... ANTT, Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

Por seu turno, no bairro do Rosário, nota-se a mescla de perfis
sociais e profissionais num mesmo logradouro, típica das cidades
coloniais mais heterogêneas. Além dos fogos erigidos próximos ao
largo da igreja de Nossa Senhora do Rosário (antes hospício e colégio
dos jesuítas), existiram edificadas nas ruas da Cadeia Velha e da
Cadeia Nova, totalizando 36 casas, das quais 10 eram alugadas1606.
Numa delas, vivia o carpinteiro Fellix Pereyra da Sylva, cuja moradia
pertencia ao patrimônio da cadeia, o que sugere que o ato de alugar
era um negócio valorizado por distintas esferas da sociedade de
Oeiras. Ainda ali, aproximadamente 53 pessoas habitavam em 13
moradias, sendo 25 homens (13 livres, 8 escravos e 4 forros) e 28
mulheres (11 livres, 13 escravas e 4 forras)1607. Dois, dos treze
homens livres, eram carpinteiros. A mulher forra, Quitéria de Souza,
vivia (com sua família e mais 4 escravos seus) como inquilina de
Manuel Souza Pacheco1608.
Seis casas próprias e quatro alugadas configuraram a paisagem
da rua da Cadeia Velha. A população desde logradouro, em 1762,
envolvia 41 moradores, dos quais 18 homens (13 livres, 3 escravos, 1
forro e 1 índio) e 23 mulheres (11 livres, 6 escravas, 3 forras, 2 índias
e 1 índia forra)1609. Presume-se que a atribuição “índia forra” decorria

1608 idem.
1609 idem.
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1610 ACENTO das cazas próprias, e
de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras, Capitania de
São Jozé do Piauhy, suas Famillias,
pessoas de hum, e outro sexo,
mossos, e Escravos, seus Suburbios,
e Arebaldes, cazas e rossas delles q´
o Ill.mo S.r João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou
fazer, e averiguar por Domingos
Barreyra de Macedo Capp. am mor da
mesma Cid. e, e da governança della,
de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º
da mesma governança. ANTT,
Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.
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das leis indigenistas implantadas por D. José que garantiam a
liberdade incondicional aos índios e a conversão de “gentios” em
vassalos de Sua Majestade. É provável que ela tenha obtido sua
alforria após a emissão das leis de 6 e 7 de junho de 1755 ou devido
ao Diretório dos Índios. Treze moradias (4 alugadas) distribuíam-se ao
longo da rua da Cadeia Nova. Seus vizinhos somavam 38 pessoas:
23 homens (14 livres, 8 escravos 1 forro) e 15 mulheres (12 livres, 2
escravas e 1 forra)1610.
As especificidades sociotopográficas e arquitetônica dos bairros
Dezertto e Caquende aparecem elencadas na tabela 11.
Bairro Dezertto

Casas

Próprias: 12
Alugadas: 2

Total: 14 (uma das casas
alugadas serviu como
açougue de Oeiras).

Livres: 19
Escravos: 13
Forros: 2

Habitavam esse bairro: 1
marchante, 1 cirurgião, 1
vendeiro, 1 ferreiro.

Livres: 14
Escravas: 17

Total: 34

Total: 34
Homens

Mulheres

Forras: 3
Bairro Caquende
Casas

Homens

Mulheres

Próprias: 12
Alugadas: 0
Livres: 5
Escravos: 8
Forros: 2
Índio: 1
Livres: 2
Escrava: 1

Total: 12

Total: 16

Total: 10

Forras: 7
Tabela 11 – Casas e população dos bairros Dezertto e Caquende. Elaboração do
autor de acordo com ACENTO das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os
moradores da Cidade de Oeyras... ANTT, Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

A análise dos índices apresentados traz à baila certos
comportamentos sociais e urbanos de Oeiras do Piauí na segunda
metade do século XVIII. Percebe-se que o número de casas alugadas
diminuía à medida que os fogos se afastavam da praça. Todas as
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moradias de Caquende eram próprias, embora se tratasse do bairro
mais periférico da cidade, ao contrário da praça, onde 33 fogos eram
alugados (gráfico 1). Com efeito, houve homens que lucraram com a
prática do aluguel. De acordo com Beatriz Bueno, os imóveis urbanos
eram passíveis de compra, venda e aluguel, implicando em lucro para
os que neles investissem e, ao que tudo indica, a localização
privilegiada da praça justificava o investimento1611. Certamente, nos
arredores as casas eram mais modestas em termos estruturais.

Casa de Oeiras do Piauí: próprias e alugadas
60
50

1612 O criador de gado, Antônio José
de Sousa Freire Tavares Castro Leal,
morador da Cidade da Bahia, possuiu
duas fazendas nos sertões do Piauí –
Empoeiras e Ryacho. Ver OFÍCIO do
desembargador, Francisco Marcelino
de Gouveia, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Francisco
Xavier de Mendonça Furtado,
enviando uma relação de todos os
possuidores de terras no Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 8, D. 513.
1613 CARTA do provedor mor da
Fazenda Real do Estado do Brasil,
Bernardo de Sousa Estrela, ao rei, D.
João V, sobre o requerimento do
vigário da matriz da vila de Camamu,
Manuel Delgado, em que pede 80 mil
reis para a despesa de uma canoa e
remadores.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1592.

40
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1611 BUENO, Beatriz. A cidade como
negócio: mercado imobiliário em São
Paulo no século XIX. FRIDMAN,
Fania; ABREU, Mauricio de (org.).
Cidades
latino-americanas:
um
debate sobre a formação de núcleos
urbanos. Rio de Janeiro: Casa da
Palavra, 2010,. p. 146.

Praça

Rosário

Dezertto

Caquende

CASAS PRÓPRIAS

49

26

12

12

CASAS ALUGADAS

33

10

2

0

Gráfico 1 – Casas de Oeiras do Piauí, próprias e alugadas. Elaboração do autor
de acordo com ACENTO das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras.... ANTT, Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

Lendo o censo, avalia-se que a maioria dos 27 proprietários de
imóvel de aluguel (tabela 12), excetuando-se as irmandades
religiosas, residiam no periurbano de Oeiras, em seu termo ou no
litoral1612. Frisou-se acima o papel do homem de negócio e morador
do núcleo urbano Francisco Barreira de Macedo nas modificações da
paisagem da cidade. Outro exemplo exemplo curioso é o de Bernardo
de Souza Estrella, homônimo do provedor da Fazenda Real do Estado
do Brasil, que já servia no cargo em 17231613, e era proprietário de
duas casas de aluguel. Outra constatação interessante é a
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1614 OFÍCIO do governador do Piauí,
João Pereira Caldas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre ter remetido uma
relação dos oficiais nomeados para o
Regimento de Cavalaria do Piauí;
descreve as dificuldades encontradas
na organização daquele batalhão,
elogiando o trabalho realizado pelo
desembargador, Francisco Marcelino
de Gouveia. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 7, D. 427.

identificação de certas ruas com alguns proprietários predominantes,

1615 OFÍCIO do desembargador e
provedor da Fazenda Real do Piauí,
Luís José Duarte Freira, ao secretário
de estado da Marinha e Ultramar,
Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, sobre a tomada de posse do
almoxarife da Fazenda Real, José
Esteves Falcão e dos seus bons
préstimos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 528.

capitania1615. As indicações de José Esteves Falcão aos cargos

1616 ATESTAÇÃO do governo
interino do Piauí sobre os bons
serviços prestados pelo primeiro
adjunto do governo interino e ouvidor
do Piauí, Antônio José de Morais
Durão. o e dos seus bons préstimos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 13, D. 739.
1617 idem.

como no caso dos quatro fogos construídos na rua do Jorge, dos quais
três pertenciam a Antônio Glz´ Jorge. José Esteves Falcão, morador
do “subúrbio”, alugou o maior percentual de casas (9 no total). Em
1760, Falcão aparece na documentação como tenente do Regimento
da Cavalaria da capitania do Piauí1614. Anos mais tarde, ele foi
nomeado almoxarife do Piauí, cargo que veio a se efetivar em 30 de
agosto de 1763, quando D. José instituiu o almoxarifado da
oficiais continuaram nas cronologias posteriores. Em 1776, ele serviu
como vereador mais velho da Câmara integrando a junta governativa
da capitania, nesse ano reanexada ao governo geral do Maranhão1616.
Francisco Caetano de Mello, proprietário de 4 casas de aluguel,
também foi membro do governo da cidade e residia no subúrbio1617.
Os casos de José Esteves Falcão e de Francisco Caetano de Mello
mostram que era possível ser fazendeiro e, ao mesmo tempo, exercer
cargos oficiais e buscar rendimentos pessoais em outras frentes
econômicas desligadas da agricultura ou da criação de gado. Nesse
sentido, é interessante notar que a circulação desses agentes entre os
mundos urbano, periurbano e rural demonstram a interdependência
entre cidade e campo e a importância do urbano no cotidiano colonial.

Proprietários

Nº de casas
de aluguel

Antonio Madeira Brandão

1

Antonio Rabello de Sepúlveda

1

Cosme de Souza Rego

1

Francisco Barreira de Macedo

1

João da Silva Medeiros

1

José Antonio Monteiro

1

José dos Reys Moreira (padre)

1
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Manuel de Souza Pacheco

1

Manuel dos Santos

1

Manuel Fellipe Azevedo

1

Manuel Glz´ Vieira

1

Nicollau Soares

1

Pedro Fernandes Barros

1

Antonio de Seixas

2

Antonio Glz´ Jorge

2

Antonio Madeira Brandão

2

Gonçallo da Silva Teixeira

2

Manuel Dias Correia

2

Manuel Soares da Silva

2

Francisco Xavier de Saá

3

Leonardo Tavares

3

Manuel Alz´ Cabessa

3

Francisco Caetano de Mello

4

Lourenço Francisco

5

Antonio de Souza Dias

7

José Esteves Falcão

9

Não identificados

4

Tabela 12 – Agentes que alugavam fogos em Oeiras do Piauí. Elaboração do autor
de acordo com ACENTO das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os moradores
da Cidade de Oeyras... ANTT, Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.

Há outras questões sobre o censo a serem consideradas. Na
esteira dos raciocínios de Beatriz Bueno1618, Pedro Vasconcelos1619 e
de Diogo Fonseca Borsoi1620, acredita-se que a paisagem de Oeiras
apresentou um dégradé social que não condiz com a interpretação
simplista de uma sociedade formada somente por senhores versus
escravos ou dominantes versus dominados. Claro que essas relações
existiram, mas não foram as únicas, pois o censo representa uma

1618 BUENO, Beatriz. A cidade como
negócio: mercado imobiliário em São
Paulo no século XIX. FRIDMAN,
Fania; ABREU, Mauricio de (org.).
Cidades latino-americanas...Opus cit.
1619 VASCONCELOS, Pedro de
Almeida. Complexidade racial: mitos
e realidade em duas freguesias de
Salvador em 1775. FRIDMAN, Fania;
ABREU, Mauricio de (org.). Cidades
latino-americanas: um debate sobre a
formação de núcleos urbanos. Rio de
Janeiro: Casa da Palavra, 2010. p.
112.
1620 BORSOI, Diogo Fonseca. Nos
traços do cotidiano: Cunha entre as
vilas de serra acima e os portos da
marinha. Dissertação (mestrado).
Faculdade
de
Arquitetura
e
Urbanismo, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2013.
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1621 OFÍCIO do ouvidor do Piauí,
Antonio José de Morais Durão, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre o envio de uma relação de
moradores, fazendas e sítios do
Piauí, com as qualidades, sexo e
idades.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 12, D. 684.

tessitura plural e complexa: forros poderiam alugar casas e ter seus

1622 Nas palavras de Antonio José
de Morais Durão, “vermelho se chama
na terra a todo o índio de qualquer
nação que seja”. Ver OFÍCIO do
ouvidor do Piauí, Antonio José de
Morais Durão, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Martinho de
Melo e Castro, sobre o envio de uma
relação de moradores, fazendas e
sítios do Piauí, com as qualidades,
sexo e idades. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 12, D. 684.

diz respeito à diminuta presença indígena no espaço urbano. Parece

1623 idem.

relatório de sua primeira correição há uma descrição das condições

1624 idem. (documento anexo).

escravos, brancos pobres viviam de aluguel sem possuir escravos, as
irmandades detinham as melhores construções posicionadas na
principal área da cidade, índios possuíam fogos e outros conviveram
na sociedade como agregados e, por fim, casas térreas estavam
alugadas para brancos, escravos e forros. Outro dado que sobressai
que a cidade pouco atraiu o nativo que permaneceram nos sítios e
fazendas como agregados ou reunidos nos três “lugares” da capitania
destinados à sua civilização - Nossa Senhora das Mercês de Jaicós,
São João de Sende e São Gonçalo do Amarante.
Dez anos após a conclusão do censo, chegou à comarca do
Piauí o polêmico ouvidor geral Antônio José de Morais Durão. No
físicas, naturais, sociais e urbanas das seis vilas e da cidade da
capitania. Durão fez uma concisa história de Oeiras, destacando o
total de fogos do núcleo urbano e do seu termo: o espaço intraurbano
abrigava uma população diversificada de 1.252 almas1621, formada por
brancos, mulatos, mestiços, vermelhos1622, mamelucos e pretos,
distribuída em 157 casas. O seu termo reuniu 1.002 fogos e 5.700
pessoas (3.202 homens e 2.498 mulheres), 192 fazendas de gado
vacum e 103 sítios1623.
Os assuntos polêmicos residiam justamente no fato de que a
contagem do novo ouvidor divergia dos índices elencados por João
Pereira Caldas no “acento das casas” e na maneira como o
governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro interferia nos
assuntos judiciais que não eram de sua alçada1624. É bem capaz que
Antônio Durão tenha manipulado o censo. De qualquer forma, ele
retrata a cidade com “157 fogos, porque suposto no mapa se vê 269,
se deve entender porque lhes juntam os da circunferência na distância
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de uma légua (os subúrbios)”.1625 Apresenta ainda a medida de sua

corre litígio. A cadeia é cousa indigníssima sendo necessario

1625 OFÍCIO do ouvidor do Piauí,
Antonio José de Morais Durão, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro,
sobre o envio de uma relação de
moradores, fazendas e sítios do
Piauí, com as qualidades, sexo e
idades.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 12, D. 684.

estarem os presos em troncos e ferros, para segurança. A casa

1626 idem.

do açougue é alugada, e demais cousa nenhuma. As casas da

1627 idem.

feição pouco afeita, segundo o seu parecer, ao título de cidade:
Fica esta cidade no meio da Capitania... Não tem relógio, Casa
de Câmara, cadeia, açougue, ferreiro e alguma oficina pública.
Servem de Câmara umas casas térreas de barro e sobre que

cidade são térreas até o proprio palácio do Governo. Tem uma
1626

rua inteira, outra de uma só face, e metade de outra

.

Por mais precárias que fossem as estruturas arquitetônicas da
cadeia, da Câmara e do açougue, há um certo exagero em denunciar
a inexistência dessas construções. Uma nova cadeia havia sido
erigida na cidade em detrimento da “cadeia velha”. Além disso, uma
casa serviu de local de vereação e audiência dos juízes ordinários.
Talvez os parâmetros de comparação do ouvidor fossem as vilas e
cidades

do

Reino,

as

quais,

pela

sua

antiguidade,

eram

verdadeiramente mais pujantes, em termos econômicos e urbanos, do
que Oeiras, cidade que, em sua leitura, “verdadeiramente só goza o
nome”1627.
A descrição do corregedor incomodou Botelho de Castro e seu
amigo, João Pereira Caldas, que naquela altura, governava a capitania
do Grão-Pará. Pereira Caldas ameaçou Morais Durão em função das
negativas informações passadas a D. José I relativas à aplicação da
justiça na comarca e à má execução das ordens de fundação das vilas
e cidades1628. O resultado desses conflitos rendeu ao ouvidor a
suspensão do ofício e sua prisão na cidade de São Luís do
Maranhão1629.
Os ares políticos do Piauí mudaram novamente em 1774. Em 9
de julho, a Coroa decidiu desmembrar as capitanias do Maranhão e
Piauí “do extenso governo do Grão-Pará, a que forão sujeitas até

1628 OFÍCIO do ouvidor do Piauí,
Antonio José de Morais Durão, ao
secretário de estado da Marinha e
Ultramar,
sobre
as
medidas
administrativas e judiciais a aplicar na
capitania e os desentendimentos que
tem tido com o governador do Pará,
João
Pereira
Caldas.
Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 12, D. 714.
1629 MOTT, Luiz R. B. Piauí colonial:
população, economia e sociedade.
Teresina: Projeto Petrônio Portella,
1985. p. 19.
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1630 CARTA do governador e capitão
general do Estado do Pará e Rio Negro,
João Pereira Caldas, para o rei D. José
I, em resposta a provisão de 9 de julho
de 1774, sobre a separação das
capitanias do Maranhão e do Piauí, da
jurisdição administrativa do Estado do
Pará, e a nomeação de Joaquim de
Melo e Póvoas para ocupar o posto de
governador e capitão general das ditas
capitanias, formando o Estado do
Maranhão e Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pará,
Cx. 74, D. 6223.
1631 idem.
1632 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 182.
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agora”1630. Em compensação, o governo geral do Maranhão foi criado,
tendo Joaquim de Mello e Póvoas ocupado o lugar de governador e
capitão general1631. No entanto, a partir daquele período, o Piauí
passou a ser administrado interinamente por uma junta governativa
composta pelo vereador mais velho, um oficial militar de elevada
patente e o ouvidor em exercício1632. De acordo com F. A. Pereida da
Costa, a capitania atravessou sérios problemas institucionais devido
às constantes disputas que surgiram no corpo administrativo da
junta1633. O governo interino durou cerca de vinte e dois anos.

1633 idem. Ibidem., p. 182.
1634 MAPPA das Cidades, Villa,
Lugares e Freguezias das Capitanias do
Maranhão, e Piauhy com o numero em
geral dos abitantes das ditas Capitanias,
e em particular de cada huma das
refridas povoaçõens e da distancia em
que ficão da capital; vindose pela noticia
dos
mortos
e
nascidos,
no
conhecimento
do
agumento
da
população desde XIII de fevereiro de
MDCCLXXXIIII, athé XVII de dezembro
de MDCCCLXXXVII, que foy o tempo
que as governou Jozé Telles da Silva.
Fundação da Biblioteca Nacional do Rio
de
Janeiro,
seção
cartografia,
localizador: ARC.023, 04, 013.
1635 BUENO, Beatriz P. Siqueira
Bueno. Tecido urbano e mercado
imobiliário em São Paulo: metodologia
de estudo com base na Décima Urbana
de 1809. Anais do Museu Paulista, São
Paulo, v. 13, n. 1, p. 59-97, jan.-jun.,
2005.
1636
CONSULTA
do
Conselho
Ultramarino ao príncipe regente, D.
João, sobre o requerimento de frei
Cosme Damião da Costa Medeiros, e a
carta do governador do Piauí, D. João
de Amorim Pereira, acerca das intrigas
promovidas por Antonio do Rego
Castelo Branco contra si, pelas quais foi
preso no Tribunal do Santo Ofício.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 25, D. 1302.
1637 CARTA do governador do Piauí, D.
João de Amorim Pereira, ao príncipe
regente, D. João, sobre o envio do
traslado que mandou efetuar pela
residência
do
tenente-coronel,
Francisco Diogo de Morais, exgovernador interino, em lhe entregar o
governo da capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 26, D. 1338.

7.5. A capital na virada do século XVIII e início do XIX

Em 1787, a população do termo de Oeiras estava estimada em
7.080 almas (3.846 homens; 3.234 mulheres)1634, equiparando-se a
São Paulo em 1809, conforme Beatriz Bueno1635. A sociedade
caracterizava-se pela pluralidade étnica, como deixou claro o “acento
das casas” e o relatório da correição de Antonio José de Morais Durão.
Além dessas fontes, as devassas e os auto-sumários realizados no
final do Setecentos e princípio do Oitocentos revelam uma Oeiras
composta de reinóis oriundos de diferentes lugares da Metrópole –
Faro, Ilha de São Miguel, Lisboa, Leiria, Porto, Valença do Minho,
Valongo, entre outros –, de gente natural da Espanha – bispado de Tui
e San Sabastian no País Basco – e pessoas oriundas da própria
colônia – Cidade da Bahia, Olinda, julgado de Pilão Arcado, vila de
Itapicuru de Cima e São Luís1636. Nos julgamentos é possível
identificar a naturalidade das testemunhas e sua profissão. Assim,
aparecem oficiais mecânicos – sapateiros, ferreiros – e comerciantes
“que viviam dos seus negócios, bens e agencias”, como Pedro Vieira
dos Santos natural da Sé de Pernambuco1637. A presença desses
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agentes no espaço indica que a cidade não estava estagnada em
termos mercantis, mas relacionada a trocas econômicas que
ultrapassavam os limites do seu espaço urbano, conectando-se às
áreas periurbana e rural, assim como com outras capitanias da
América portuguesa.

Figura 41 – Oeyras do Piauhi. Mapa da Biblioteca Nacional de Portugal. Coleção Iconografia, cota: D. 118
R.

A imagem representativa da paisagem da cidade na virada do
século XVIII é o mapa “Oeyras do Piauhi” (figura 41), possivelmente
desenhado no mesmo período. Na realidade, trata-se de uma vista
panorâmica a capital tomada de um pequeno promontório localizado
em suas cercanias. A arquitetura religiosa se sobressai em meio ao
casario desenhado em projeção ortogonal. A maioria das construções
é retratada em duas dimensões. O responsável pelo desenho se
preocupou em identificar o nome das ruas, das praças, dos largos e
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1638 Ruas: da Conceição, do
Colégio, do Ajudante, dos Ferreiros,
dos Pecados Mortais, das Flores, do
Fogo, do Gouveia, da Cadeia Velha,
do Madeira, da Patarata, da Ponte, de
Tangiuba, dos Quarteis Velhos, dos
Tanguitais, do Paço.
Praças: da Matriz, dos Quarteis.
Largo: da Conceição.
Pátio: de João Silva.
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dos pátios1638, além de assinalar seu tamanho correspondente. Por
exemplo, a praça da igreja matriz media 46 braças de largura por 77
braças de comprimento. Já a rua do Fogo media 47 braças de
comprimento por 4,5 de largura.
A vista de Oeiras dá a ver as transformações materiais ocorridas
pós 1762. A igreja de Nossa Senhora da Conceição (figura 42)

1639 MEMÓRIA sobre o Sal de
Glauber Salitre Quina e mais
producçoens nativas do Padre
Joaquim José Pereira. Memória e
diário sobre suas observações nas
capitanias do Piauí e Maranhão.
Contém quadro dos produtos naturais
e
sua
respectiva
localização.
IEB/USP – COL. ML, 78. p. 20.

aparece pela primeira vez representada e delimitando o largo. Os

1640 idem.

decidiu nomear as casas de determinados moradores, tirando-os do

1641 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil. v. 02. Belo
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo:
Edusp, 1981. p. 122.

anonimato e fazendo-os sobressair sobre os demais habitantes da

símbolos da autonomia municipal e as residências dos oficiais civis e
eclesiásticos (ouvidor e vigário) foram devidamente indicados em texto
e imagem. O antigo hospício e colégio dos jesuítas deu lugar ao
palácio do governo. Um aspecto curioso aparece quando o cartógrafo

cidade. Os nomes próprios relacionados à determinada construção
sugerem, a título de hipótese, um estreito vínculo desses homens com
a elite local, por isso merecedores de destaque. Assim, sabe-se onde
moravam João da Silva, o Pe. Afonço, o Barreiro e o Caminha. Havia
ainda, no casco antiguo, uma oficina de sal “da qual se servião os
moradores para o tempero, e salgas das carnes do seu sustento, e
vendião o demais como trabalho de sua industria”1639. Esse
estabelecimento se posicionava a Norte da igreja Matriz de Nossa
Senhora da Vitória1640. Não foi possível localizá-la na imagem da figura
41. Porém, terreno salitroso do Piauí viabilizou a construção da real

Figura 42 – Igreja de Nossa
Senhora da Conceição. Foto do
autor, abril de 2010.

casa de pólvora (figura 43), umas das três que havia no Reino do
Brasil, as restantes foram erigidas em Vila Rica e Rio de Janeiro1641.
O abastecimento de água da cidade era feito por cinco poços,
quatro deles foram perfurados nas margens do riacho da Mocha –
Bica, Poço do Almazen, Poço das 3 Pedras e Poço de D. João – e um
no Pouca Vergonha – Olho d´água de P.e João. Neste último, o
governador, Carlos Cezar Burlamaqui, projetou, anos depois, uma

Figura 43 – Real Fábrica de
Pólvora de Oeiras. Foto do
autor, abril de 2010.
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fonte pública para abastecer toda a população do núcleo com água
limpa, mas salitrosa1642.
No mapa “Oeyras do Piauhi” há outros ícones e espaços que
narram sobre o que foi a capital do Piauí. Destacam-se os quintais
cercados por varas de madeira. Nesses espaços as relações
domésticas se desenrolavam com estreita ligação entre o cultivo, o
abastecimento e a família. Segundo José Newton Coelho Meneses,
os quintais eram parte da casa, a mediação entre os espaços públicos
e privados, onde diversas funções eram operadas – proteção,

1642 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit., p. 238.
1643 MENESES, José Newton
Coelho. Pátio cercado por árvores de
espinho e outras frutas, sem ordem e
sem simetria: o quintal em vilas e
arraiais de Minas Gerais (séculos
XVIII e XIX). Anais do Museu Paulista,
São Paulo, v. 23, n.2, p. 70, jul.-dez.,
2015.
1644 LOUREIRO, Juliana Coelho.
Quintais de Olinda – uma leitura
indiciária sobre sua gênese. Anais do
Museu Paulista, v. 20, n. 1, p. 231281, jan. – jun., 2012.

acolhimento, lazer – encarnando aspectos cruciais da construção do
cotidiano familiar e urbano1643. Ali, a terra tinha funções utilitárias,
voltadas à aclimatação nos sertões de árvores frutíferas, hortaliças e
ervas medicinais. A forma seguia padrões circulares ou de arcos, e os
exemplares configurados em linhas retas faziam parte dos fogos
localizados no bairro da Praça (figura 44). No que diz respeito à
morfologia, os quintais de Oeiras diferiam daqueles de Olinda
notavelmente estudados por Juliana Coelho Loureiro1644.
Em 1798, o governador, D. João de Amorim Pereira, enviou um
ofício a D. Rodrigo de Sousa Coutinho propondo a mudança da capital
para as margens do rio Parnaíba. O argumento da autoridade
baseava-se no aumento do comércio da capitania, que floresceria,
como em outras partes do mundo, se a sede do governo estivesse nas
margens de rio navegável1645. A nova capital teria lugar na vila de São
João da Parnaíba, “que está muito mais melhorada que esta cidade,
não só na construção dos seus edifícios e regularidade de interior, mas
na abundância que sempre há nela, tanto pelo seu termo, como pelos
contínuos socorros que entram pela barra, como pelo interior do
mencionado rio”1646. A ideia por trás da mudança relacionava-se
sobretudo a questões econômicas. De fato, a localização da vila de
Parnaíba facilitava a comunicação e o comércio por via marítima. A
navegação do rio Parnaíba vinculava o porto das Barcas com os
sertões de forma mais rápida, ao contrário do que ocorria nos

Figura 44 – Quintais de Oeiras.
Imagem retirada do mapa
“Oeyras do Piauí”. Original da
Biblioteca Nacional de Portugal.
Coleção Iconografia, cota: D.
118 R.

1645 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 205.
1646 COSTA, F. A. Pereira da.
Cronologia histórica do estado do
Piauí...Opus cit., p. 205.
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1647 CARTA dos oficiais da vila de
Parnaguá, no Piauí, ao príncipe
regente,
D.
João,
sobre
os
inconvenientes da dependência em
relação à do Maranhão, e da
localização de sua capital. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 26, D. 1363.
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deslocamentos feitos por terra via caminhos reais, como Oeiras à
Parnaíba ou dali ao ancoradouro do julgado das Aldeias Altas, onde a
navegação do rio Itapicuru vinculava as zonas interiorizadas do
Maranhão ao porto de São Luís.
O governador chamou a atenção para aspectos estéticos,
comparando as duas povoações quanto às suas construções e à
regularidade do traçado urbano. Parnaíba foi projetada ex nihilo, como
sede do concelho da freguesia de Nossa Senhora do Carmo de
Piracuruca, e sua forma seguiu o cânon da disciplina estética do
Iluminismo, com ruas retilíneas e quadras ortogonais. Por outro lado,
os agentes sociais construíram os espaços de Oeiras adaptando-os
ao território herdado, reformando-os de acordo com as posturas das
vereações da Câmara ou segundo as lógicas do cotidiano de seus
moradores. Dessa maneira, os “edifícios” e a “regularidade” aparecem
como símbolos de enobrecimento da sede de governo, isto é, a
paisagem atesta a hierarquia administrativa ali em causa. Os oficiais
da Câmara da vila de Parnaguá, por seu turno, concordavam com a
transferência da “cabeça” da capitania, desde que tal ação revertesse
a situação econômica. Em sua representação ao príncipe Regente D.
João, os vereadores informaram a localização de Oeiras, “triste
cituação...no meio do coração do certão lugar exteril e q´ jamais nunca
poderá ter aumento algú, como com efeito não ter tido por viver
desamparada dos portos do Mar q´ lhe possa servir de canal”. Então,
eles alegam melhorias se “Vossa Alteza Real por bem servir, de
mandar passar a cidade para a vila de S. João da Parnahiba, porto de
Mar franco q´ pode fazer a Cid.e em poucos anno muito populosa”1647.
A paisagem de Oeiras pouco de transformou de 1798 a 1809.
Na legenda da planta da cidade (figura 45) encomendada por
Burlamaqui, listam-se as principais edificações – palácio, igreja matriz,
igrejas da Conceição e do Rosário, casa de Câmara, cadeia, hospital
do Real Fisco e açougue. No entanto, outros projetos foram
executados por ordem do governador – uma nova casa de Câmara e
cadeia, quartel e hospital do Fisco, um novo açougue com curral, fonte
de água e cemitério. Com relação à casa de Câmara e cadeia, sabese das muitas petições feitas pelos vereadores à Coroa voltadas a
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reunir as instituições num mesmo edifício. A proposta de Burlamaqui
não configurou uma inovação, mas foi a resposta aos pleitos dos
oficiais locais que, desde a fundação da comarca, haviam solicitado
uma nova sede para as vereações, julgamentos e carceragem. Na
vista “Oeyras do Piauhi”, a cadeia aparece como a única construção
do aglomerado com dois pisos (térreo mais primeiro pavimento –
figura 46). Se se compara as representações dos dois mapas,
percebe-se que o projeto de Burlamaqui (figura 47) reformou a antiga
cadeia, alterando o número de aberturas da fachada voltada para a
praça e hierarquizando-a de acordo com as atribuições do andar:
usualmente, a Câmara estava acima da cadeia.
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Figura 45 – PLANTA da cidade de Oeiras da Cap.ª de S. Joze do Piauhy que mandou tirar o Ill. Senhor G. Carlos
Cezar Burlamaqui, por Joze Pedro Cezar de Menezes, no anno de 1809. Leganda: em letras azuis as construções
existentes antes do governo de Burlamaqui: A – Palácio; B – igreja Matriz; C – Rosário; D – Conceição; E – Câmara;
F – cadeia; G - Hospital do Real Fisco; H – açougue. Em letras vermelhas listam-se os projetos do governador: I –
Casa de Câmara e cadeia; L – Quartel para os soldados e novo Hospital Real do Fisco; M – açougue e curral; N –
fonte; O – cemitério. Desenho do autor sobre o original do Arquivo Histórico do Exército do Rio de Janeiro. Código:
0512. Localização: 03.04.512.
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Figura 46 – Cadeia nova. Imagem extraída do mapa “Oeyras do Piauí”. Original
da Biblioteca Nacional de Portugal. Coleção Iconografia, cota: D. 118 R.
Figura 47 – Projeto da casa de Câmara e cadeia do governador Carlos Cezar
Burlamaqui. Figura retirada da “Planta da cidade de Oeiras da Cap.ª de S. Joze
do Piauhy...”. original do Arquivo Histórico do Exército do Rio de Janeiro. Código:
0512. Localização: 03.04.512.

Por conjectura, acredita-se que as poucas modificações no
tecido urbano e na materialidade de Oeiras decorreu de sua situação
econômica e dos anos da administração interina. A criação de gado
nos sertões do Norte já não rendia suficientemente aos cofres da
provedoria como antes. Agrega-se a isso, a crescente produtividade
do algodão cultivado no termo da vila de Caxias das Aldeias Altas.
Aliás, essa situação configura um paradoxo, pois como exposto acima,
a existência de comerciantes na cidade, inclusive de grosso trato,
movimentou

a

produção

mercantil

em

diferentes

dimensões

geográficas. Contudo, na primeira década do século XIX, Caxias
possuía uma economia mais consistente e dinâmica, posicionando-se
acima de Oeiras em termos das trocas mercantis que tratava. Essa
hipótese não é de todo incoerente, como se lê na visita de Spix e
Martius ao núcleo:
Oeiras nem mesmo pode ser empório para os produtos do
interior da província; de fato, as outras vilas, Parnaguá,
Jerumenha, Valença, Campo Maior, Marvão, levam as suas
mercadorias, quer diretamente para o mar, para a Baía,
Parnaíba e Maranhão, quer para a vila de Aldeias-Altas, que,
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situada no navegável Itapicuru, é o mais apropriado empório
para o comércio do Maranhão

1648

.

Os trezentos e cincoenta fogos e os cerca de 2.000 habantes
construíram o espaço urbano e conformaram a paisagem de Oeiras
em 18101649. Por esse tempo, o capitão-mor João Nepomuceno de
Castelo Branco possuía chão de terra nas mediações da casa do
vigário e da igreja matriz. Ali, ele ergueu o bonito sobrado de fachada
simétrica (figura 14), cujo término da obra data de 1817. Anos mais
tarde, a Junta Governativa trouxe à tona as reformas da casa de
Câmara e cadeia, “pella ineficiencia da existente”. As autoridades
reclamaram ao rei D. João VI melhorias infraestruturais na cidade e na
província, por meio da abertura de estradas públicas projetadas por
“hum official do corpo de Engenheiros, que melhor, e com mais acerto
possa dirigir aquelle trabalho, e igualmente a construção de
pontes”1650. Mirava-se, sob esses aspectos, a recuperação do território
renascido em 1758, porém mal administrado e que jaz numa espécie
de letargia econômica, conforme descreveu a Junta à Coroa. Os
primeiros indícios do despertar ocorreram em meados do Oitocentos,
quando a capital foi transferida para a planejada Teresina, e não para
Parnaíba como imaginavam os agentes da Coroa desde os século
XVIII. Oeiras sentiu o peso da mudança. A metamorfose de sua
paisagem seguiu lentos compassos, ritmos que ecoavam o adágio de
sua melodia no “meio do coração do certão”1651.

Figura 48 – Sobrado do capitão-mor João Nepomuceno de
Castelo Branco. Foto do autor, abril de 2010.

1648 SPIX, Johann Baptist von.
Viagem pelo Brasil...Opus cit., p. 240.
1649 MEMORIA relativa às capitanias
do Piauhy e Maranhão por Francisco
Xavier Machado. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio
de Janeiro, tomo XVIII, p. 56, 1854.
1650 CARTA da Junta Governativa
do Piauí, ao rei, D. João VI, sobre as
boas condições que o Piauí possui
para a agricultura e comércio,
encontrando-se
muito
atrasado
devido ao abandono a que tem sido
votado, solicitando, por isso, a
abertura de estradas, a promoção da
navegação no rio Parnaíba, a fim de
se estabelecer a comunicação entre
as cidades e vilas com os portos
daquele rio, e a nomeação de um
oficial do corpo de engenheiros para
construir pontes e estivas em alguns
riachos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 31, D. 1654.
1651 CARTA dos oficiais da vila de
Parnaguá, no Piauí, ao príncipe
regente,
D.
João,
sobre
os
inconvenientes da dependência em
relação à do Maranhão, e da
localização de sua capital. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 26, D. 1363.

“Echo. Naõ he outra cousa, que repercussão da
especie do som, ou certo movimento tremulo, que do
corpo solido, & alguma cousa concavo reflecte, & se
propaga até o ouvido”
Raphael Bluteau
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Ecos que se fizeram ouvir

P

arafraseando Bluteau, eco é a propagação do som de
um determinado objeto que chega ao ouvinte depois de
pronunciado o som direto. Na Acústica, existe uma

íntima relação entre o movimento do som, o espaço e o tempo. Se a
barreira que inibe a repercussão do eco estiver distante, logo o som
refletido vai se exaurindo, dando lugar ao silêncio. Para que não se
dissipe por completo, é preciso que o objeto continue a emitir sons,
numa viva polifonia de melodias regidas por ritmos diversos.
As metáforas “eco” e “suposto silêncio” que intitulam a tese
ancoram tais assertivas. Observou-se que os artefatos que
configuraram as paisagens dos sertões do Norte entre os séculos
XVII – XIX (isto é, a rede de povoações, a arquitetura e os caminhos)
representam sons irradiados do processo de urbanização com
diferentes entonações segundo as áreas de incidência na América
portuguesa. Não eram, portanto, materialidades que vegetavam
mórbidas num imenso vazio amuralhado pelas terras áridas de difícil
trajeto ou inacessíveis como diziam Capistrano de Abreu, Euclides da
Cunha e Caio Prado Jr. Advogou-se, no presente estudo, a tese de

470 Considerações finais

que a imagem do vazio foi uma construção histórica e historiográfica
com grande efeito persuasivo e impacto negativo reverberado na
contemporaneidade. Basta conferir as notícias dos jornais de grande
circulação nacional para se deparar com a caricatural ideia de sertão
nordestino inerte, pobre, isolado, rústico (no sentido de pouco urbano),
todos atributos de desvalor. A realidade material e aquela
simbolicamente evocada no recorte cronológico parecem espalhar-se
no silencioso vazio como os ecos, pouco a pouco diluindo-se e virando
lugar comum.
Noutra

direção,

procurou-se

destacar

as

“marcas

do

movimento”, das dinâmicas e fluxos que alinhavam os artefatos
supracitados. As imagens escolhidas para a capa e as contracapas
reforçam a tese de sertões articulados entre si e com outras partes da
colônia por uma complexa e plural rede urbana de caminhos, de uma
urdidura raramente estudada com perspectiva de macro-escala.
Salienta-se o papel “vertebrador” de certos eixos fluviais que
permitiam relações entre gentes e mercadorias como artérias de um
coração, imagem impensada pela historiografia tradicional que insistiu
em ler o sertão nordestino na chave da periferia dos desígnios da
Coroa, do isolamento em face ao comércio atlântico, como se não
houvesse mercado interno suficientemente vivo e capaz de conviver
com as economias dominantes do açúcar e da mineração. Constatouse que desde o século XVII, com ênfase no XVIII, essas zonas
interiorizadas da colônia eram interdependentes entre si, bem como
com a costa e com capitanias vizinhas. Para além de subordinados ou
marginais, se demonstrou a importância desses sertões para o resto
da colônia e, em paralelo, atentou-se para os movimentos das políticas
metropolitanas com relação às capitanias do Norte.
A tese se fundamentou na História da Urbanização e não do
Urbanismo, a não ser no curto estudo sobre Oeiras do Piauí e de
algumas vilas de índios, pois se trata, sobretudo, de uma investigação
dos processos sociais com a linha teórica e metodológica inventada
por Nestor Goulart Reis Filho, e aqui tratada em perspectiva de
macrorregional.
Sertões foram propositalmente usados no plural, para fugir do
estereótipo da homogeneidade desmistificada pelos recentes estudos
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da História da Urbanização brasileira apresentadas na introdução.
Não uniforme, sequer vazio, esses sertões vários fogem da habitual
representação de uma paisagem construída por ideologias forjadas a
partir da Primeira República e cristalizada na conjuntura de definição
do Polígono das Secas dos anos 1930.
Os mapas temáticos produzidos pelo entrecruzamento de fontes
manuscritas e cartográficas, além do empirismo de pensar com los
ojos, sistematizou a complexa rede urbana e georreferenciou as
passagens, os registros, algumas minas de salitres e de produção do
“sal da terra” entre outras economias de abastecimento e/ou
exportação que circulavam nos sertões do Norte, procurou-se romper,
em definitivo, com a ideia de vazio e isolamento, sinônimos até muito
recentemente de sertão. No âmbito toponímico, celebrou-se a
diversidade de nomes dos sertões que compuseram as capitanias do
Norte - Araripe, Piancó, Cariris Velhos, São Francisco, Pajeú,
Ressaca, Piauí, Pastos Bons, Inhamuns, Rodelas, só para citar
alguns.
Tampouco a geografia e a flora resumida na Hamadríade de
Spix e Martius (Caatinga) mostrou-se homogênea, sobressaindo-se
áreas brejosas ao lado de regiões de matas (Cariris Novos e chapadas
do Araripe e Ibiapaba) e vastas campinas (Grande, Buíque,
Garanhuns e Pastos Bons) irrigadas por uma teia de rios mais ou
menos perenes. Tal como uma pintura, a paisagem descortinada
revela-se de um colorido inesperado, indo do verde dos juazeiros,
umbuzeiros, carnaúbas e buritis ao vermelho dos flamboyants, ao
amarelo dos Ipês, ao cinza das Barrigudas em época de estiagem,
dando pistas de que nem sempre foram espaços devotados à “morte”
e à desolação.
Além disso, notável é a variedade de produtos que por ali
circularam destinando-se às mais variadas zonas da colônia, por
dentro e pelo litoral, indo além da “civilização do couro” eternizada por
Capistrano de Abreu. Ao longo das estradas reais e dos rios perenes,
comboios e embarcações carregavam bruacas de “sal da terra”, sacas
de algodão, garrafas de aguardente, arrobas de fumo, gêneros
europeus e escravos destinados às capitanias do Norte e outras tantas
como Minas Gerais, Goiás e Pará.
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A retórica do “vazio” não combina com os sertões aqui
demonstrados. Assim, a heterogeneidade, tanto econômica como
social, foi na presente tese reforçada a exaustão, justificando a plural
trama urbana decorrente de ações, tensões e negociações entre a
Coroa, a Igreja e agentes locais.
Muito menos silenciosos ficaram os índios, cujas vozes, mesmo
que tímidas, foram aqui pronunciadas ao se demonstrar a riqueza das
etnias

indígenas

preexistentes

à

chegada

do

colonizador,

relacionadas intimamente com o espaço e funcionando como guiões
seguros para os passos da territorialização ibérica nessas paragens.
Mostram-se presentes em tênues trilhas sequenciadas por caminhos
e estradas reais, bem como na toponímia que dá a sentir o caráter dos
lugares de vivencia nativa orientando a materialização dos núcleos
urbanos futuros: Itapicuru, Gurguéia, Parnaguá, Moxotó, Ararobá,
Apodi, Ouricuri, Surubim e Icó são alguns exemplos de denominações
indígenas

que

ancoraram

o

processo

de

urbanização

e

territorialização da Coroa e da Igreja nesses sertões. Os cronistas
concordam que o universo étnico dos nativos era rico e complexo.
Complexo ao ponto inclusive de - em conjunturas de profundas
transformações sociais – alguns grupos de índios decidirem ou serem
cooptados a se adaptar à realidade colonial, criando novas
comunidades ou se aliando aos adventícios em negociações de
benefícios recíprocos. Esses acordos entre os europeus e os índios
transfiguraram-se em sugestivos topônimos que dão a ver a
hibridização das paisagens, dito de outra maneira, o reconhecimento
da cultura indígena como partícipe da conversão dos sertões em
territórios definidos pelos processos de urbanização levados a cabo
pela Coroa portuguesa. Isso ocorreu, por exemplo, na freguesia de
Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca, na vila de Parnaguá, na
povoação de São José de Itapororocas, na vila Viçosa de Tutóia e na
capela de Santa Ana do Catú.
Sem os índios a ocupação e o povoamento de regiões
recônditas seriam trabalhos de difícil efetivação, como mostrou o
caminho aberto pelo empenho de D. João de Alencastro (vice-rei) e
de gentes de cidades como São Luís e Salvador da Bahia, além dos
oficiais de ordenanças enviados para traçar o percurso orientados por
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índios práticos dos sertões de Rodelas. Eles de fato conheciam os
melhores trajetos a palmilhar e os locais propícios ao descanso. Nesse
aspecto, a Casa da Torre e Domingos Afonso Mafrense valeram-se
dos acordos com os indígenas no intuito de promover a fixação de
rendeiros e povoadores em fazendas de criar gado vacum e cavalar.
Se se verifica a descrição do Piauí redigida em 1697 pelo pároco
Miguel de Carvalho, as fazendas situadas nas ribeiras do Canindé,
Piauí, Itaim, entre outras, foram ocupadas por índios, negros escravos
e brancos. Aliás, os missionários ergueram as capelas e aldeias de
catequização onde já havia ocupação pregressa de nativos. Com
efeito, os sertões não eram áreas intocadas, mas devidamente
transformadas segundo a técnica e a cultura indígena, os ádvenas
apenas se

apropriaram

de um

espaço

herdado visando a

concretização de seus projetos coloniais.
Para além dos “negros da terra”, os africanos, ainda que pouco
estudados, marcaram sua presença na paisagem, não somente como
mercadoria do sistema econômico colonial, mas sobretudo como
agente na sua construção. As fazendas de Domingos Afonso
Mafrense no Piauí serviram de habitação para uma população negra
acostumada com as boiadas. As antigas fazendas dos jesuítas,
herdadas de Mafrense, possuíam os maiores planteis de escravos,
posicionando-os nas senzalas próximas à casa-sede ou em algum
sítio afastado a pouca distância. Eles se movimentaram sobre o
território tangendo as reses para as feiras de gado e currais distantes
ou nas embarcações fiscalizadas nas passagens do rio São Francisco,
notadamente na de Juazeiro. A sociotopografia da cidade de Oeiras,
montada a partir do “acento das cazas” de 1762, situou o negro
(escravo ou forro) no cenário urbano, não em seus bastidores, mas
condicionando relações sociais praticadas na praça da igreja matriz e
certamente junto à igreja do Rosário a eles destinados ulteriormente.
Defendeu-se a hipótese que, no final do século XVII houve uma
reviravolta nas políticas da Coroa destinada a esses sertões.
Enquanto que após a expulsão dos holandeses do Brasil extensas
sesmarias foram concedidas a poucos agentes, causando uma
enorme defasagem no cultivo da terra e na sua respectiva ocupação,
os anos finais do Seiscentos e o alvorecer do Setecentos revelaram-
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se promissores sobretudo quanto ao reordenamento fundiário e à
criação de povoações oficiais. Nessa cronologia foram emitidos três
importantes documentos que buscaram reformar os sertões e definilos em territórios controláveis. A carta régia de 20 de janeiro de 1699
limitou a dimensão das sesmarias (três léguas em quadra) de acordo
com as Ordenações do Reino e estimulou os colonos a denunciarem
sesmarias despovoadas e incultas. Esse documento oficializou a
criação dos cargos de juiz ordinário e escrivão para as freguesias dos
sertões, transformando-as em sede de julgado, uma medida “paliativa”
ou “transitória” voltada a corrigir as injustiças e regularizar os bens dos
órfãos e ausentes usada em larga escala em zonas de tensão como
as de mineração e criação de gado. Em 23 de novembro de 1700, um
alvará emitido por D. Pedro II doava uma sesmaria de uma légua em
quadra para o sustento dos índios convertidos ao cristianismo e
aldeados em alguma missão religiosa. A ordem de 20 de janeiro,
passada ao Estado do Brasil, foi estendida ao Estado do Maranhão
por carta régia de 03 de março de 1702 que, nas entrelinhas do seu
discurso, previa a redução do poder dos grandes sesmeiros
principalmente no Piauí. Data do mesmo ano a transferência do Piauí,
no âmbito civil e judiciário, da administração de Pernambuco para a
capitania do Maranhão.
Progressivamente aquilo que era compreendido como vastidões
incertas iam se reconfigurando em territórios demarcados pelas
povoações oficiais, pela urbanização de fato. A Igreja Católica teve um
papel preponderante na tarefa de urbanizar áreas desconhecidas.
Sem dúvida, a ação eclesiástica superou as instâncias civil e judiciária.
Primeiro, as missões religiosas capuchinhas, jesuíticas e oratorianas
foram implantadas nas áreas de convivência indígena tratadas muitas
vezes como “incivilizadas” e “indômitas”. No curso do rio São
Francisco ocorreu a maior concentração de aldeias missioneiras nos
sertões. Mas há incidência nos Cariris Novos, na ribeira do Itapicuru,
no Apodi, no Piancó, nos Cariris Velhos e nos sertões de Cima e de
Baixo do arcebispado da Bahia. Na esteira dos estudos de Murillo
Marx, o número de capelas e paróquias mostra que, por vezes, a
Coroa delegou ao clero os projetos de conversão dos sertões em
territórios oficiais. A hierárquica rede de “aplicações”, curatos
amovíveis, igrejas coladas, vigararias da vara e freguesias de índios
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possibilitou o controle do Estado sobre regiões de adensamento
populacional em franca expansão.
Sertões ainda rimam com tensões. As injustiças rotineiras e a
falta de acesso aos tabelionatos para registrar os bens estimularam a
população a reivindicar novos posicionamentos na rede de
povoações. Inicialmente, os julgados foram preferidos até meados dos
anos 1750. Em seguida, as políticas de reforma pombalina
modificaram o panorama urbano dos sertões ao elevar freguesias e
missões religiosas à categoria de vila. O objetivo era claro: reorganizar
os territórios incluindo novas vilas mesmo que as condições físicas do
povoado fossem precárias. O projeto previa, em termos ideais,
melhorias futuras, isto é, o status político animaria a sociedade a
desenvolver o núcleo urbano por meio do comércio e da agricultura.
Nesse contexto, a repercussão do Diretório dos Índios no rearranjo da
rede urbana foi notória. As vilas de índios, fundadas após a emissão
do Diretório, buscaram civilizar os nativos nos moldes da cultura do
Iluminismo europeu. Tratava-se de uma dupla conversão – a das
gentes e do espaço. As antigas aldeias deixaram de ser locus da
catequese para transformarem-se num ambiente civil com todas as
prerrogativas judiciárias dos concelhos existentes. Os sertões
tornaram-se cada vez mais urbanizados com as comarcas, cidade,
vilas, julgados e freguesias. No que respeita aos concelhos, em 1820
75 vilas situaram-se em áreas consideradas serão, enquanto que 50
foram instaladas no litoral.
O “silêncio” não combina com as numerosas reclamações dos
povos e das elites locais que pleiteavam mudança de status político
para suas povoações. Os requerimentos e as disputas territoriais,
como no caso dos bispados, comarcas e capitanias especificados no
capítulo 6, foram ecos que se propagaram anos seguidos, cabendo à
Coroa solucionar os conflitos em prol da aquietação dos sertões e
“felicidade dos povos”. Afinal, as petições diziam respeito à população
que se via como urbana e, para tanto, precisava nivelar-se àquelas
que gozavam de tal status político.
E o que dá a ver os caminhos que confluíam para a cidade de
Oeiras do Piauí? A metáfora estelar representa os contatos que dalí
se irradiava em diversas direções. Desde a fundação da freguesia de
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Nossa Senhora da Vitória, em 1697, a circulação de gentes e artefatos
naquela paragem só aumentou à medida que o povoamento se
alastrou pelas ribeiras. Com o correr dos anos, os vínculos
econômicos da povoação cresceram a ponto de alguns dos seus
moradores serem considerados “homens de negócio” cuja rede
comercial não se restringia ao termo da vila da Mocha, mas alargarase internamente e chegaram ao ultramar. Outros atores seguiram os
mesmos passos, como os negociantes do Piauí que contrataram a
cobrança dos dízimos das capitanias de Goiás e Minas Gerais, regiões
que, pela facilidade do trânsito, estavam simbólica e materialmente
vinculadas aos sertões do Norte.
A capitania de São José do Piauí foi assim uma fronteira
ambígua, que ora se relacionou com o Estado do Grão-Pará e
Maranhão (ao qual estava subordinado), ora manteve laços estreitos
com o Estado do Brasil, especialmente a capitania da Bahia (que
dependia do seu gado como fonte de abastecimento para Salvador da
Bahia de Todos os Santos). Em 1758 o Piauí foi se construindo por
discurso e imagem, por meio das inúmeras cartas e ofícios enviados
pela comitiva das “grandes demarcações” e pela carta geográfica do
engenheiro militar Henrique Antônio Galuzzi, que lhe deu a
“fisionomia” territorial. A representação do papel de Oeiras na rede
urbana foi visível. Seu reforço retórico no desenho significou que os
sertões não eram periféricos, mas parte ativa das políticas da Coroa
voltadas à regularização fundiária, ao reordenamento territorial e ao
mercado interno. Era a civitas por excelência que se expandia para
fora dos seus limites territoriais reunindo uma população heterogênea
em termos étnicos sob as leis emitidas do Reino. O “acento das cazas”
possibilitou a construção das paisagens social e material da cidade
num período de amplas transformações políticas e espaciais levadas
a cabo por Sebastião José de Carvalho e Melo. Ficou claro que Oeiras
não vegetava, pelo contrário, as muitas casas alugadas, o comércio
local, a presença das irmandades religiosas e o núcleo urbano
zoneado em cinco bairros exprimem vivos processos sociais que
reverberaram em diferentes escalas geográficas. A capital do Piauí e
as demais povoações dos sertões do Norte, independente do seu
prestígio ou status político, produziram seus sons, e como ecos
movimentaram-se em lugares diversos nada silenciosos.
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governador da Bahia, sobre os objetos relativos aos limites da referida comarca. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: I-31, 29, 17.
ORDEM Régia; Auto de Criação e Termo de Demarcação e levantamento do pelourinho da vila
da Barra. Jacobina, 10 de novembro de 1804. Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional.
Localizador: II – 34, 6, 39.
NOTAS sobre a criação da vila do Crato extraídas do livro de inventário dos bens da igreja da
missão de Jucá. Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador:
I – 28, 09, 010.
NOTICIA e informações das vilas e aldeias das freguesias dos sertões de baixo da capitania da
Bahia. Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: 08, 02,
022.
PLANTA da cidade de Baturité (antiga vila de Montemor o Novo da América), 16 de fevereiro de
1860. Desenho manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador:
I – 28, 9, 33.
REGISTRO da mudança da vila da ilha de Assunção para a ilha de Pambú. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional. localizador: I -2, 3, 35.
RELAÇÃO das Aldeas que há no destricto do Governo de Pernambuco, Paraíba, e mais
capitanias anexas, de diversas nações de Índios. In Livro composto, principalmente de cartas,
portarias e mapas versando sobre vários assuntos, relacionados com a administração de
Pernambuco e das capitanias anexas, tais como: índios, estabelecimento de vilas e aldeias.
Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: I – 12, 3, 34.
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RELLAÇAM das comarcas pertencentes a jurisdiçam deste governo geral da Bahia, e das vilas
pertencentes a cada huma das mesmas comarcas. Manuscrito da Fundação da Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: I – 29, 19, 48.
te

RELAÇÃO de todas as igrejas Paroquiais de q´ compoem presentem. o Bispado de
Pernambuco devidido em Comarcas, em cujas cabeças se remtão os Dizimos delle. Manuscrito
da Fundação da Biblioteca Nacional, localizador: II-32,33, 036.
REQUERIMENTO encaminhado ao ministério do império, solicitando licença para fundar a vila
de Itapicuru-Mirim no Maranhão. Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Localizador: C-0147, 026, nº 003.
REPRESENTAÇÃO, com abaixo-assinado, dos moradores da vila de Icó, pedindo que sejam
mantidos os limites de seu território. Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro. Localizador: II – 32, 24, 2.
REPRESENTAÇÃO da câmara da vila de Simbres se manifestando contra a elevação do Brejo
da Madre de Deus à vila e requerendo a extinção da tutela dos índios locais. Manuscrito da FBN.
Localizador: II – 33, 05, 010.
REPRESENTAÇÃO com abaixo-assinado dos moradores da ribeira do Crateús, povoação de
Piranhas, pedindo que seja o povoado elevado à vila de Piranhas. Manuscrito da FBN.
Localizador: II – 32, 22, 14.
REPRESENTAÇÃO dos oficias da Câmara da vila da Barra ao príncipe regente, D. João,
solicitando a divisão da comarca do Sertão de Pernambuco em duas; e que a vila da Barra se
torne “cabeça” da nova comarca. Manuscrito da FBN. Localizador: II-34, 6, 40.
REPRESENTAÇÃO dos moradores do Julgado do Chique – Chique, pertencente a Villa do
Urubu da Comarca de Jacobina, para que o dito Julgado fosse elevado à categoria de Vila. Bahia,
1812. Manuscrito da FBN. Localizador: II – 33, 25, 62.
TERMO (cópia) de creação e ereção da villa de Santo Antonio da Jacobina; termo de
demarcação da mesma villa. Santo Antonio da Jacobina, 27 de junho de 1805. Manuscrito da
Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: I - 31,30,44.
TERMO de registro de mudança da vila da ilha de Assunção para a do Pambú. In Livro composto,
principalmente de cartas, portarias e mapas versando sobre vários assuntos, relacionados com
a administração de Pernambuco e das capitanias anexas, tais como: índios, estabelecimento de
vilas e aldeias. Manuscrito da Fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Localizador: I
– 12, 3, 34.

Instituto de Estudos Brasileiros – IEB (Coleção Alberto Lamego)

INFORMAÇÃO sobre o requerimento do coronel Antonio Alvares da Silva, proprietário de
fazendas de gado no sertão do Maranhão, no qual solicitava isenção de pagamento de impostos,
em caminho, às boiadas que conduzisse para Pernambuco. IEB/USP, COL. ML, 50.5.
MEMÓRIA sobre o Sal de Glauber Salitre Quina e mais producçoens nativas do Padre Joaquim
José Pereira. Memória e diário sobre suas observações nas capitanias do Piauí e Maranhão.
Contém quadro dos produtos naturais e sua respectiva localização. IEB/USP – COL. ML, 78.
PETIÇÃO de 10 de março de 1730, dos moradores do rio São Francisco, reclamando que, afora
o tributo estabelecido a partir de 1727 para o transporte das boiadas, estavam sendo obrigados
a pagar taxa nas diferentes passagens daquele rio e que a cobrança era feita com violência.
IEB/USP - COL. ML, 50.34.
RELAÇÃO, por capitania, do número de colégios, seminários, casas, missões e residências da
Companhia de Jesus no Brasil, no final, a dificuldade de comunicação entre as diferentes
unidades. IEB/USP-COL. ML, 42.1.
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Portugal

Arquivo Histórico Ultramarino

Documentos avulsos referentes à capitania de Alagoas
CARTA dos oficiais da vila de Alagoas ao rei, D. João V, a agradecer a criação do lugar de
ouvidor-geral e corregedor da comarca, com jurisdição nas vilas de Porto Calvo e Rio São
Francisco, salientando a inconveniência, vistas as distâncias, de se estabelecer a residência do
ouvidor-geral na vila do Rio São Francisco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Alagoas, Cx. 1, D. 10.
REQUERIMENTO do mestre de campo regente do rio São Francisco ao rei (D. João V) a pedir
a propriedade do ofício de escrivão do juiz ordinário da freguesia de São Francisco do Rio Grande
do Sul que se acha vago, tendo em consideração a oferta que fez da sua igreja de São Caetano
do Japoré para matriz da dita freguesia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Alagoas, Cx. 1, D. 64.
CARTA dos oficiais da vila de Penedo ao rei, D. José, sobre o conflito com a vila Nova, criada
em 1732 pelo ouvidor-geral que foi de Sergipe del Rei, dr. Cipriano José da Rocha, pela posse,
jurisdição e administração da ilha da Parauna do Brejo Grande e ilhas adjacentes. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Alagoas, Cx. 2, D. 148.
REQUERIMENTO do padre Caetano Dantas Passos, ao rei D. José I, a pedir ordem para se lhe
pagarem os ordenados do tempo que serviu de vigário da vara na freguesia de Nossa Senhora
do Rosário da vila de Penedo, bispado de Pernambuco. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Alagoas, Cx. 2, D. 164.

Documentos avulsos referentes à capitania da Bahia
OFFICIO do vice-rei conde de Athouguia, expondo as dificuldades que o desembargador
Agostinho Felix dos Santos Capello apresentava para realizar sua viagem a Goyaz, como lhe
fora ordenado, informando que a despesa era grande, por causa da enorme distancia a percorrer,
da inclemência do clima e dos caminhos e dos assaltos dos gentios, que tornavam necessário ir
aquelle magistrado bem acompanhado e provido de todos os recursos. Arquivo Histórico
Ultramarino de Lisboa_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 2, D. 173.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei, D. João V, sobre a petição do padre assistente na
Lapa do Bom Jesus na margem do rio São Francisco, Francisco da Soledade, em que solicita
uma porção de terras para a referida Lapa. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 12, D. 1005.
REQUERIMENTO do capitão-mor da freguesia de São João da Água Fria, Pedro Menezes
Valverde, ao rei (D. João V), solicitando confirmação de patente. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino Bahia, Cx. 13, D. 1078.
CARTA de (?) ao rei (D. João V ?) informando sobre as violências que se queixam os moradores
da capitania da Bahia, contra os donatários que possuem grandes quantidades de terras nos
sertões. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx.
14, D. 1195.
OFÍCIO sobre a representação do frei Diogo da Conceição na qual expressa a necessidade que
havia nos sertões do Brasil de um maior número de igrejas e a respeito das missões indígenas.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D.
1268.
REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila de Jacobina ao rei, D. João V, sobre a lavra de ouro
na referida vila e solicitando provisão para não se executarem sobre os escravos as dívidas
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particulares que tiverem ocupados em tirar ouro e que se cobre pelo ouro que tirarem. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1301.
CARTA do vice-rei e governador geral do Brasil, Vasco Fernandes César de Meneses, ao rei, D.
João V, comunicando as diligências em que mandou efetuar o coronel Pedro Barboza sobre os
particulares e dependências de Jacobina. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1338.
CARTA do ouvidor e intendente da comarca da Jacobina, Henrique Correa Lobato, para o
Intendente Geral da Bahia, Wenceslao Pereira da Silva, participando-lhe a descoberta de moeda
falsa na vila do Urubu e as diligências que empregara para averiguar sua origem. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 9, D. 1460.
REQUERIMENTO do coronel Garcia d´Ávila Pereira ao rei, D. João V, solicitando ordenar ao
vice-rei do Brasil que enviei um ouvidor a Jacobina para averiguar os danos ali ocorridos e criar
uma aldeia de índios no sítio das Alagoas ou junto à igreja de Santo Antônio. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 17, D. 1484.
CARTA do provedor mor da Fazenda Real do Estado do Brasil, Bernardo de Sousa Estrela, ao
rei, D. João V, sobre o requerimento do vigário da matriz da vila de Camamu, Manuel Delgado,
em que pede 80 mil reis para a despesa de uma canoa e remadores. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 1592.
CARTA do vice-rei e capitão-general do Brasil, conde de Sabugosa, Vasco Fernandes César de
Menezes, ao rei (D. João V), recomendando que se crie o cargo de ouvidor geral para Rio de
Contas, Jacobina e Rio São Francisco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 21, D. 1842.
CARTA do vice-rei e capitão general do Estado do Brasil, conde de Sabugosa, Vasco Fernandes
César de Menezes ao rei, D. João V, sobre a provisão real que manda criar uma vila nas minas
de Jacobina em razão da solicitação dos moradores e representação do coronel Garcia d´Ávila
Pereira. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx.
21, D. 1935.
PARECER do procurador da Coroa sobre a ereção de uma vila entre o rio Real e Itapicuru.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 22, D.
2024.
CARTA (cópia) do vice-rei e capitão general do Estado do Brasil, Vasco Fernandes César de
Menezes, ao rei (D. João V), sobre a grande extensão da vila da Jacobina e da dificuldade que
tem o ouvidor em se passar correição. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 25, D. 2313.
OFÍCIO do vice-rei, conde dos Arcos, para Tomé Joaquim da Costa Corte Real, participando-lhe
ter ordenado a todos os ouvidores das comarcas que mandassem a todas as camaras das
mesmas comarcas fizessem cada huma dellas huma relação dos lugares e povoações do seu
districto com os nomes e as distancias que ha de humas ás outras, practicando-se a mesma
descripção dos rios, que pelas ditas povoações passão, individuando os seus nascimentos e os
que são navegáveis e que em cada huma das villas se declararião a distancia de legoas ou dias
de jornada, que hião ás outras villas circunvizinhas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 13, D. 2447.
LISTA das informações e descripções das diversas Freguezias do Arcebispado da Bahia,
enviadas pela Frota de 1757, em cumprimento das ordens régias expedidas pela Secretaria de
Estado do Ultramar no ano de 1755. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia Cx. 15, D. 2666.
RELAÇÃO da freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Santo Amaro do Recôncavo da
Bahia, pelo vigário José Nogueira da Silva. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahi, Cx. 15, D. 2691.
NOTÍCIA sobre a freguesia de Nossa Senhora do Monte da Bahia, pelo vigário colado Miguel
Teixeira
Pinto.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahi, Cx. 15, D. 2694.
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NOTICIA sobre a freguezia de Nossa Senhora da Piedade da vila do Lagarto, no arcebispado da
Bahia, pelo vigário João da Cruz Canedo. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia Cx. 15, D. 2710.
INFORMAÇÃO sobre a extensão, lugares, capelas, rios e pessoas de comunhão da freguesia
de Nossa Senhora do Nazareth de Itapicuru de Cima, pelo vigário José de Goes Araujo e
Vasconcelos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Bahia Cx. 15, D. 2711.
NOTICIA sobre a freguezia de Nossa Senhora do Socorro de Cotinguiba, no Arcebispado da
Bahia, perlo vigário José de Sousa. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2713.
RELAÇÃO da freguesia do Divino Espírito Santo do Sertão de Inhambupe de Cima, pelo vigário
encomendado Joaquim de Sant´Ana. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia Cx. 15, D. 2714.
RELAÇÃO da Freguezia de São João Baptista do Jerimuabo do Certão de Cima, do arcebispado
da Bahia, pelo padre Januário José de Sousa Pereira, parocho encomendado da mesma
freguesia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia,
Cx. 15, D. 2717.
NOTÍCIA sobre a Freguezia nova de Sant´Anna e Santo Antônio do Tucano, na Diocese da
Bahia, pelo vigário Francisco Cabral de Sousa. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 15, D. 2718.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei (D. João V), sobre a solicitação que o ouvidor geral
da capitania do Maranhão, Francisco Raimundo Morais Pereira, fez para se criar, nos distritos
de Parnaíba, Aldeias Altas e Mearim, os cargos de juiz ordinário com seu escrivão e meirinho.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_ Bahia, Cx. 29, D.
2978.
OFICIO do Vice-rei Conde dos Arcos para Thomé Joaquim da Costa Corte Real, transmitindo as
informações que recebera da comissão enviada à Serra dos Montes Altos para proceder a
exploração do salitre e estudar o caminho mais fácil e econômico para o transporte. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia,Cx. 19, D. 3587.
CARTA régia dirigida ao vice-rei conde dos Arcos, na qual se lhe ordena a execução do
antecedente alvará e o estabelecimento civil dos índios e que se fizesse erigir em vilas e lugares,
com a denominação das terras do Reino, as aldeias que eram habitadas pelos referidos indios.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D.
3634.
CARTA RÉGIA dirigida ao arcebispo da Bahia, em que lhe ordena que transformasse as missões
em paróquias e para elas nomeasse párocos do Hábito de S. Pedro. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 20, D. 3635.
DIRECÇÃO e explicação para descerem e seguramente navegarem a embarcações pelo rio São
Francisco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia,
Cx. 20, D. 3757.
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre uma informação do governador do Brasil, relativa a
algumas ações escandalosas praticadas por Domingos Afonso Sertão, homem poderoso, dono
de muitas terras, que chegou, segundo testemunhas, a mandar derrubar a igreja de do sertão do
Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino Bahia, Cx. 33,
D. 4243.
OFFICIO da Câmara da villa de N. S. do Livramento das Minas do Rio de Contas, para o
governador da Bahia, em que lhe pede para apresentar à Rainha a representação seguinte e de
interesse pelo seu deferimento. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10309.
REPRESENTAÇÃO da mesma Câmara, dirigida à Rainha, em que pede para se collocar na
capela de Sant´Ana da vila de N. Senhora do Livramento o Santissimo que estava depositado
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no Tabernaculo da Egreja Matriz de Santo Antonio do arraial do Mato Grosso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10310.
INSTRUMENTO em pública forma, passado a requerimento do Provedor da Irmandade do SS.,
com o teor de 2 accordãos insertos na carta rogatória do Juizo dos feitos da Coroa e Fazenda
da Relação do Distrito sobre a conservação do SS. na capella de Sant´Anna. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 54, D. 10311.
MAPPA da enumeração da gente e povos desta Capitania da Bahia, pelas freguesias das suas
Comarcas, com a distincção em 4 classes idades pueril, juvenil, varonil e avançada, em cada
sexo, com o número dos velhos de mais de 90 annos, dos nascidos, dos mortos, e dos fogos,
conforme o permitirão as listas que se tirarão do anno preterito; no que he de notar que aqui não
se incluem 11 freguesias de Minas e Sertão do Sul, que passarão à jurisdição secular da
Capitania das Geraes, ainda que se conservão na eclesiástica da Bahia. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 55, D. 10701.

OFICIO do governador D. Rodrigo José de Menezes a Martinho de Melo e Castro, em que relata
minuciosamente as dificuldades que havia para fiscalizar o extravio do ouro em pó, que
praticavam os traficantes da vila da Jacobina e minas anexas, com grave prejuízo da Real
fazenda. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia,
Cx. 61, D. 11761.
OFFICIO do arcebispo D. Fr. Antônio Corrêa para Martinho de Mello e Castro, sobre a
necessidade de dividir algumas freguezias. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 64, D. 12242.
REPRESENTAÇÃO dos moradores da freguesia e vila de Santo Antonio do Urubu, do sertão do
Rio São Francisco ao rei, D. José I, solicitando que se lhes dê providência de vida necessária
para a segurança das propriedades dos moradores, bem como da união e paz entre as famílias
de sorte, para que não se inquietem com injurias e demandas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 164, D. 12451.
CARTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente, D. João, sobre a representação dos
moradores da freguesia do Espírito Santo do Inhambupe de Cima, termo da vila de São João da
Água Fria, solicitando que seja a dita freguesia transformada em vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 217, D. 15204.
OFÍCIO do governador D. Fernando José de Portugal para Martinho de Mello e Castro, no qual
dá parecer favorável ao requerimento de José Fernandes Guimarães, José Antônio de Faria
Lima e outros moradores do sertão de Monte Santo, em que pedem licença para erigir uma
capela. Arquivo Histórico Utramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx.
79, D. 15262.
CARTA do governador da Bahia, Fernando José de Portugal, ao príncipe regente, D. João, em
resposta a provisão acerca da carta do ouvidor da comarca de Sergipe del Rei, Antonio Pereira
de Magalhães de Passos, sobre o estado em que se encontrava a comarca por ocasião de sua
posse como ouvidor. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Bahia, Cx. 218, D. 15290.
REPRESENTAÇÃO dos moradores da freguesia velha de Santo Antônio da Jacobina, Terço da
vila de Jacobina, ao rei D. José I, solicitando que se mande criar uma vila no arraial da matriz de
Santo Antônio da Jacobina, ficando a ela sujeitos os julgados de Sento Sé e Pambú. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 165, D. 12539.
OFÍCIO do desembargador Ouvidor da comarca da Jacobina, José Dias de Magalhães, ao
secretário de estado da Marinha e Ultramar, João Rodrigues de Sá e Melo, sobre a questão da
abrangência da referida comarca, posto em discussão pelo governador de Pernambuco. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 237, D. 16321.
AVISO do Secretário de estado da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia (João Rodrigues de
Sá e Melo) ao (conselheiro do Conselho Ultramarino), visconde da Lapa (Manuel de Almeida
Vasconcelos) para que se faça consulta sobre a representação do capitão mor João Barreto de
Sá e Menezes, sobre a criação de uma nova comarca ou uma nova ouvidoria, necessária à
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medida em que se vão povoando os vastos sertões do Brasil. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 238, D. 16431.
CARTA do Chanceler da Relação da Bahia Francisco António de Sousa da Silveira ao príncipe
regente, D. João, sobre a questão dos limites da comarca de Jacobina, suscitada pelos
governadores da Bahia e de Pernambuco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Bahia, Cx. 248, D. 17081.

Documentos avulsos referentes à capitania do Ceará
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei (D. Pedro II), sobre o que escreveu o capitão-mor
do Ceará, Pedro Lelou, a respeito da necessidade de uma igreja matriz naquela capitania.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 36.
CARTA do bispo de Pernambuco ao rei (D. Pedro II) sobre o estado material e espiritual em que
se encontra a capitania do Ceará; a sua situação depois que passou à jurisdição de Pernambuco
e a falta de sacerdotes e igrejas. Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 40.
CARTA do desembargador Cristóvão Soares Reimão ao rei (D. João V), sobre a necessidade
de se fazer correição na capitania do Ceará pelo menos de três em três anos em razão da grande
falta de administração da justiça. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 53.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei, D. João V, sobre a carta do padre Domingos
Ferreira Chaves, missionário geral e visitador geral das missões do sertão da parte do norte do
Ceará, e exposição do padre Antônio de Sousa Leal, missionário e clérigo do Hábito de São
Pedro, sobre as violências e injustas guerras com que são perseguidos e tiranizados os índios
do Piauí, Ceará e Rio Grande. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 67.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei (D. João V) sobre requerimento do padre João
Guedes, da Companhia de Jesus, que pede a instalação de um hospício na serra da Ibiapaba,
para os religiosos dessa Companhia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 68.
REQUERIMENTO de José de Almeida ao rei, D. João V, a pedir a serventia do ofício de escrivão
da ouvidoria da comarca do Ceará. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 1, D. 72.
CARTA do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, ao rei (D. João V), a informar
sobre o cumprimento da ordem régia para fazer correição no Ceará. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 2, D. 82.
CARTA do governador da capitania de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira Tibão, ao rei (D. João
V), sobre a administração da justiça no Ceará. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 2, D. 127.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei (D. João V), sobre o requerimento dos oficiais da
câmara da vila de Fortaleza do Ceará Grande, em que se queixam dos exorbitantes custos das
diligências que se fazem na ribeira do Acaracú e pedem que seja criado o ofício de juiz na referida
ribeira, semelhante ao que ocorre na ribeira do Jaguaribe. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 3, D. 204.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei, D. João V, sobre a necessidade de se criar uma
nova vila em Aracati de Jaguaribe. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 5, D. 304.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei (D. José I), sobre o requerimento do ouvidor do
Ceará para se conceder aos moradores dos Cariris Novos a visita dos juízes ordinários da vila
do Icó para a defesa das suas causas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 3, D. 350.
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CARTA do capitão comandante e interino das minas dos Cariris Novos, Jerônimo Mendes da
Paz, ao governador de Pernambuco, Luis José Correia de Sá, sobre as minas de salitre de Pilão
Arcado e Salinas de Cima. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Ceará_Cx. 6, D. 380.
CERTIDÃO do número de índios da missão da Ibiapaba passada pelo padre João Brewer,
visitador do Real Hospício do Ceará e missões a ele anexas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 6, D. 416.
CARTA do governador de Pernambuco, Luis Diogo Lobo da Silva, ao secretário dos negócios do
Reino, Sebastião de Carvalho e Melo, sobre a atuação dos religiosos da missao da Ibiapaba e
sobre as fazendas de gado e bens dos religiosos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 7, D. 464.
AUTO-SUMÁRIO relativo ao registro dos bens dos padres da Companhia do hospício da vila de
São José do Ribamar. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 7, D. 473.
CARTA do ouvidor do Ceará, José da Costa Dias e Barros, à rainha D. Maria I, apontando as
causas da desordem na capitania e pedindo aprovação para as fintas que estabeleceu. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 564.
OFÍCIO do capitão-mor do Ceará, João Batista de Azevedo Coutinho, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, encaminhando um relatório geral sobre a
capitania. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará,
Cx. 9, D. 591.
MAPA das vilas de brancos e de índios da capitania do Ceará. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 9, D. 592.
REQUERIMENTO do capitão comandante da ribeira do Jaguaribe, Manuel da Cunha Pereira, à
rainha (D. Maria I), a pedir licença para edificação de uma ermida em homenagem a N. Sra. das
Dores, na sua fazenda Boqueirão, freguesia das Russas. Arquivo Histórico Ultramarino de
Lisboa_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 12, D. 693.
CARTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, referente à carta régia, de 17 de
janeiro de 1799, separando as capitanias do Ceará e da Paraíba da subordinação imediata do
governo de Pernambuco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Ceará, Cx. 13, D. 737.
OFÍCIO do governador do Ceará, Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao secretário de estado dos
Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a causa da deserção dos
índios das vilas onde se acham aldeados. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 13, D. 769.
OFÍCIO do governador do Ceará, Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao visconde de Anadia,
João Rodrigues de Sá e Melo, sobre a transformação dos julgados do Tauá e das Russas em
vilas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx.
17, D. 942.
OFÍCIO do governador do Ceará, Bernardo Manuel de Vasconcelos, ao secretário de estado da
Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo, sobre a transformação
dos julgados de Tauá e Russas em vilas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 943.
CARTA da Câmara da vila do Icó ao príncipe regente, D. João, queixando-se do mal ocasionado
à referida vila pelo ex-ouvidor da capitania, Gregório José da Silva Coutinho, e pelo governador
Bernardo Manuel de Vasconcelos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Ceará, Cx. 17, D. 995.
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Documentos avulsos referentes à capitania de Goiás
OFÍCIO do ex-ouvidor-geral de Goiás, Manuel Joaquim de Aguiar Mourão, ao governador e
capitão-general de Goiás, D. Francisco de Assis Mascarenhas, acerca da organização da justiça
na capitania, com uma única vila, a capital Vila Boa, e treze julgados, a saber: Meiaponte, Pliar,
Crixás, Traíras, São Félix, Cavalcante, Arraias, Conceição, Natividade, Carmo, Santa Cruz e
Desemboque.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Goiás, Cx. 48, D. 2776.

Documentos avulsos referentes à capitania do Maranhão
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o caminho que se descobriu e se
abriu do Maranhão para a Bahia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 9, D. 906.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o novo caminho que se descobriu
para o Maranhão e cartas do governador geral da Bahia e do padre Jacob Cloceo. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 9, D. 957.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre a carta do ouvidor-geral do
Maranhão, Manuel da Silva Pereira, referente à devassa que tirou dos almoxarifes da Fazenda
Real e o procedimento dos oficiais da câmara para com o capitão-mor João Duarte Franco, além
de referências à falta de juízes ordinários na capitania do Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 10, D.1079.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre a resposta do ouvidor-geral do
Estado do Maranhão, Eusébio Capelli, acerca da nomeação de um juiz de fora ou ouvidor para
a capitania do Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 11, D. 1138.
CARTA de José Duarte Cardoso ao rei, D. João V, em que descreve a expedição que fez ao
sertão do Mearim: notícias da viagem, dos índios e do ouro. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 13, D. 1304.
CARTA do provedor-mor da Fazenda do Estado do Maranhão, Francisco Machado, ao rei, D.
João V, sobre os entraves existentes ao livre comércio entre os moradores da capitania do Piauí
e outras circunvizinhas com os da cidade de São Luiz do Maranhão. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 14, D. 1405.
CARTA do provedor-mor da fazenda, Inácio Gabriel Lopes Furtado, ao rei D. João V, informando
sobre a representação do pároco da freguesia de São Bento do rio das Balsas, padre José Aires,
que pleiteava paramentos para o culto divino de sua igreja. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 27, D. 2794.
PROVISÃO (minuta) do rei D. João V, para o ouvidor geral da capitania do Maranhão, Francisco
Raimundo de Morais Pereira, solicitando o seu parecer sobre a fixação dos limites da diocese do
Maranhão.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 28, D. 2897.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre a solicitação do ouvidor-geral da
capitania do Maranhão, Francisco Raimundo de Moraes Pereira, fez para se criar, nos distritos
de Aldeias Altas, Paranaíba e Mearim, o cargo de juiz ordinário com seu escrivão e meirinho.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 29,
D. 2978.
REQUERIMENTO do Juiz de Fora da cidade de São Luís do Maranhão, Gaspar Gonçalves dos
Reis, para o rei D. José, solicitando que lhe sejam concedidos os mesmos direitos que possui o
ouvidor da capitania do Maranhão, incluindo os ordenados e os emolumentos. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 34, D. 3388.
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens ao rei D. José, sobre a representação do bispo
do Maranhão (?), D. Miguel de Bulhões e Sousa, relativa á separação da capitania do Piauí do
bispado de Pernambuco e de certos territórios da capitania do Piauí que estavam incluídos no
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OFÍCIO do governador do bispado do Maranhão, João Rodrigues Covete, para o secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a apresentação de
uma relação dos lugares e povoações das freguesias da diocese, das distancias entre elas e os
seus respectivos nomes. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 37, D. 3671.
RELAÇÕES sobre várias freguesias da capitania do Maranhão, dando conta acerca de lugares,
distritos e números de fogos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 37, D. 3692.
OFÍCIO do governador da capitania do Maranhão, Joaquim de Melo e Póvoas, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a nomeação de
um juiz ordinário e dos órfãos para a freguesia de São Bento das Balsas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 40, D. 3933.
OFÍCIO do governador da capitania do Maranhão, Joaquim de Melo e Póvoas, para o secretário
de estado dos Negócios do Reino, marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo,
sobre a criação da feitoria da vila de São João da Parnaíba e a nomeação de João Paulo Dinis
como seu administrador. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 49, D. 4826.
CARTA do Provedor da fazenda, Henrique Guilhon, ao rei D. José, sobre a necessidade de
construção de uma nova igreja na freguesia de Nossa Senhora de Nazaré, na ribeira do rio
Mearim.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 50, D. 4898.
CARTA DE DATA E SESMARIA do presidente do Conselho Ultramarino, conde da Cunha, D.
Antonio Álvares da Cunha, para Joaquim Antonio Launé, confirmando terras por este compradas
na paragem chamada Itapicuru-Mirim. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 70, D. 6083.
REQUERIMENTO de Manuel João Honorato Pereira, ao príncipe regente, D. João, a solicitar
confirmação de carta de data de sesmaria nas terras da paragem chamada Cachoeira Grande,
distrito de Aldeias Altas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Maranhão, Cx. 81, D. 6912.
CARTA do governador e capitão general do Maranhão, D. Fernando Antonio de Noronha, para
a rainha D. Maria I, a solicitar a elevação do julgado das Aldeias Altas à dignidade de vila. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 91, D. 7508.
OFÍCIO do governador e capitão-general do Maranhão, Antonio de Saldanha da Gama, para o
secretário de estado da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo
Souto Maior, remetendo a informação do ouvidor da comarca, Joaquim José Sabino, solicitado
pela previsão régia de 15 de junho de 1804, referente à criação da vila do julgado das Aldeias
Altas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão,
Cx. 137, D. 10010.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, referente à mudança da
capital da capitania do Piauí para as margens do rio Parnaíba, a elevação do julgado das Aldeias
Altas a vila e a criação do lugar de juiz de fora no cível, crime e órfãos para o dito julgado. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 140,
D.10215.
OFÍCIO do governador e capitão general do Maranhão, Antonio de Saldanha da Gama, para o
secretário de estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, João Rodrigues
de Sá e Melo Souto Maior, sobre o prejuízo público que causa a demora na expedição das ordens
para o bacharel José Patrício Dinis da Silva Seixas assumir as funções para as quais foi
nomeado, ou seja, juiz de fora da nova vila de Caxias. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Maranhão, Cx. 144, D. 10452.
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Documentos avulsos referentes à capitania do Mato Grosso
OFÍCIO do governador e capitão-general da capitania de Mato Grosso, João de Albuquerque de
Melo Pereira e Cárceres, para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo
e Castro, sobre os trabalhos realizados pela Expedição Filosófica do Dr. Alexandre Rodrigues
Ferreira na vila de Cuiabá, no julgado de São Pedro d´el Rei e na gruta perto do presidio de
Coimbra; e do material enviado para a Corte. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Mato Grosso, Cx. 28, D. 1624.

Documentos avulsos referentes à capitania do Pará
CARTA do governador e capitão general do Estado do Pará e Rio Negro, João Pereira Caldas,
para o rei D. José I, em resposta a provisão de 9 de julho de 1774, sobre a separação das
capitanias do Maranhão e do Piauí, da jurisdição administrativa do Estado do Pará, e a nomeação
de Joaquim de Melo e Póvoas para ocupar o posto de governador e capitão general das ditas
capitanias,
formando
o
Estado
do
Maranhão
e
Piauí.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pará, Cx. 74, D. 6223.

Documentos avulsos referentes à capitania da Paraíba
CARTA do capitão-mor da Paraíba, João da Maia da Gama, ao rei, D. João V, sobre os
povoados, gados e mais fazendas, e a falta de administração nos sertões. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 4, D. 310.
CARTA do desembargador Cristóvão Soares Reimão ao rei (D. João V), sobre a ribeira do
Jaguaribe pertencer à capitania e distrito do Ceará Grande, a necessidade de se fazer correição
trienal e de juízes e oficiais públicos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Paraíba,Cx. 4, D. 315.
CARTA do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, sobre as correições feitas nas
ribeiras do Piancó e Piranhas e a solicitação de várias pessoas para se erigir uma vila no sítio
da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 5, D. 426.
CARTA do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, sobre a correição que fez na
ribeira do Piancó e ser conveniente fundar vila no sítio da matriz de Nossa Senhora do Bom
Sucesso bem como na ribeira do Apodi e na do Açú, todas da jurisdição da Paraíba, no tocante
da justiça. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba,
Cx. 5, D. 428.
CARTA do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, ao rei (D. João V), sobre os
muitos crimes que se tem cometido na capitania e as correições feitas. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 6, D. 489.
CARTA do capitão-mor da Paraíba, Francisco Pedro de Mendonça Gorjão, ao rei, D. João V,
sobre a mudança do gentio Corema para o lugar do riacho do Aguiar, no Piancó. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 8, D. 707.
REQUERIMENTO do capitão-mor do Cariri, Domingos da Gama Castro, oficial de ordenanças e
os moradores, ao rei D. João V, solicitando nomeação de um juiz do cível e criminal, em virtude
da distância de sua cidade em relação à da Paraíba. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 12, D. 1011.
CONSUTA do Conselho Ultramarino, ao rei D. José I, sobre a carta do ouvidor-geral da Paraíba,
José Ferreira Gil, a respeito da necessidade que têm os moradores das ribeiras do Açú e Apodi
de se criar, naquele distrito, um juiz ordinário com seu escrivão. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 17, D. 1411.
CARTA do ouvidor-geral da Paraíba, João Rodrigues Colaço, ao rei (D. José I), sobre a provisão
mandando ouvir a câmara a respeito da criação de um juiz para a povoação do Cariri de Fora.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 21, D.
1642.
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OFÍCIO dos oficiais da câmara da Paraíba, ao governador da Paraíba, brigadeiro Jerónimo José
de Melo e Castro, sobre os cumprimentos das ordens acerca da criação do lugar de juiz de Fora,
e as obras da cadeia da cidade. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 25, D. 1976.
REPRESENTAÇÃO dos moradores do Cariri de Fora, da freguesia de Nossa Senhora dos
Milagres, à rainha, D. Maria I, solicitando a graça de um juiz espadano que sirva, na sua
povoação, os lugares de ordinário e órfãos, com escrivão do seu cargo provido pela Câmara da
cidade da Paraíba, devido aos prejuízos pela distância da justiça da comarca. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D. 1988.
CONSULTA do Conselho Ultramarino, à rainha D. Maria I, sobre o requerimento dos moradores
da povoação do Caicó, solicitando um juiz espadano, que sirva o lugar de ordinário e órfãos.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D.
1993.
OFÍCIO do governador da Paraíba, brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, informando da necessidade de um
juiz de fora na cidade, dado a grande quantidade de correições efetuadas pelo ouvidor no sertão
e
em
Goiana.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Paraíba, Cx. 26, D. 2040.

Documentos avulsos referentes à capitania de Pernambuco
ALVARÁ do rei, D. Pedro II, ao governador da capitania de Pernambuco, D. João de Sousa de
Castro, ordenando que a Congregação do Oratório assuma a administração das aldeias de
Ararobá, Limoeiro, Carnijós e Palmar. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 13, D. 1320.
CONSULTA da Junta das Missões ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do bispo de Pernambuco,
[D. frei Francisco de Lima] e do governador da capitania [Caetano de Melo de Castro], acerca da
falta de igrejas e párocos nos presidios dos Palmares e Sertão de Rodelas, dos delitos cometidos
na região, e da dissolução em que vive o mestre-de-campo do presídio de Alagoas. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 17, D.
1732.
CONSULTA do Conselho Ultramairno ao rei, D. Pedro II, sobre o requerimento do padre Miguel
de Carvalho, como tutor do capitão-mor dos índios Porcaz, so sertão de Rodelas, Francisco Dias
Mataroa, pedindo duas praças de soldados, um pare ele e um para seu filho, Manoel Dias de
Carvalho.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D. 1764.
CARTA RÉGIA do rei [D. Pedro II] ao governador da capitania de Pernambuco [Caetano de Melo
e Castro], ordenando as normas para o povoamento e assentamento de datas de terra no sertão.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx.
18, D. 1771.
ATA da reunião da Junta composta pelo governador D. Francisco Martins Mascarenhas de
Lencastro, o bispo D. Frei Francisco de Lima, o ouvidor-geral Manoel da Costa Ribeiro, o
provedor da Fazenda Real, Inácio de Moraes Sarmento e o procurador da Coroa e Fazenda,
Antônio Rodrigues Pereira, da capitania de Pernambuco, sobre a forma que se deve ter com as
datas de sesmarias, foro e arrecadação. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D. 1777.
CARTA do governador da capitania de Pernambuco, Fernão Martins Mascarenhas de Lencastro,
ao rei (D. Pedro II), sobre a criação dos ofícios de juiz de Fora para Olinda e ouvidor para Alagoas
e rio São Francisco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 18, D. 1827.
CARTA do bispo de Pernambuco, D. Frei Francisco de Lima, ao rei, D. Pedro II, sobre os
estragos feitos pelo mestre de campo, Manoel Alves de Moraes de Navarro, aos tapuias, da
nação paiacus, aldeados na ribeira do Jaguaribe, e o envio da devassa que foi tirada do caso.
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Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx.
18, D. 1841.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei, D. Pedro II, sobre as cartas e papéis do exgovernador, Fernão Martins Mascarenhas de Lencastro, do desembargador e provedor da
Fazenda Real da capitania de Pernambuco, Inácio de Moraes Sarmento, acerca do estado em
que se encontram as minas de salitre da mesma capitania, e do seu rendimento e despesa.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco_Cx.
20, D. 1938.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre a carta do governador geral do
Estado do Brasil, D. Rodrigo da Costa, acerca do aviso do governador da capitania de
Pernambuco, Francisco de Castro de Moraes, a respeito da guerra contra o gentio da nação
Macarus, habitantes das terras da região do salitre, do rio São Francisco, da parte da capitania
de
Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 20, D. 1941.
REQUERIMENTO do vigário da igreja de Santo Antônio da Manga na freguesia do rio São
Francsico, padre Manoel Rodrigues Neto, e dos moradores da dita freguesia, ao rei, D. João V,
pedindo a concessão de uma légua de terra pertencente á Casa da Torre de Garcia d´Ávila para
a construção dos aposentos do padre e casas para os moradores. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 35, D. 3236.
CARTA do ouvidor geral de Pernambuco, Antonio Rodrigues da Silva, ao rei, sobre as queixas
dos moradores de Buíque e Garanhuns, capitania do Ararobá, contra as inquietações das
autoridades de justiça da vila de Penedo, e pedindo para terem jurisdição independente daquela
vila. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco,
Cx. 42, D. 3826.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre a carta do governador da capitania
de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira Tibão, acerca da necessidade de se criar a vila do Icó, no
Ceará.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 48, D. 4308.
CARTA do governador da capitania de Pernambuco, Henrique Luís Pereira Freire de Andrada,
ao rei, D. João V, sobre a representação dos índios tapuias em que se queixam dos maus tratos
que os afastam da conversão, e a respeito de suas terras e cativeiro, que tendo sido consultada
pela Mesa da Consciência, remeteu para o Conselho Ultramarino as cópias da Junta das
Missões e a distribuição das aldeias. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 55, D. 4767.
REQUERIMENTO de Manoel de Almeida Costa e Braga ao rei, D. João V, pedindo ordem ao
superintendente geral das conquistas e novas minas do Brasil, Manoel Francisco dos Santos
Soledade, para que passe certidão dos procedimentos do suplicante no serviço real, nos novos
descobrimentos de minas e nos sertões do Norte. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 56, D. 4843.
REQUERIMENTO do bispo de Pernambuco, D. Frei Luís de Santa Teresa, ao rei D. João V,
pedindo que os ministros da justiça secular não interfiram na justiça eclesiástica, enquanto os
religiosos estiverem servindo em seus cargos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 66, D. 5605.
CARTA do ouvidor geral da comarca da Barra do Rio Grande do Sul (?), Henrique Correia
Lobato, ao rei, D. José I, sobre a criação da vila da Barra do Rio Grande do Sul. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 75, D. 6248.
OFÍCIO do governador da capitania de Pernambuco, Luis José Coreia de Sá, ao secretário de
estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o atraso de alguns navios
e acerca da fábrica de salitre no sertão do São Francisco. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 79, D. 6597.
CARTA do bispo de Termópolis, coadjutor e sucessor de Olinda, D. Francisco Xaiver Aranha, ao
rei (D. José I), sobre as novas divisões de curatos, a criação de novas paróquias e a escolha de
sacerdotes zelosos para assumirem as paróquias criadas. Arquivo Histórico Ultramarino,
Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 81, D. 6722.
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REQUERIMENTO de João Moreira da Costa e Silva ao rei (D. José I), pendido para ser provido
com a propriedade da passagem das boiadas do São Francisco. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 88, D. 7150.
OFICIO do governador da capitania de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, a Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, sobre a diligência do ouvidor das Alagoas, Manoel de Gouveia
Álvares, e o Juiz de Fora, Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco, para a instalação das
novas vilas de índios. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 98, D. 7671.
OFÍCIO do prepósito dos clérigos da Congregação de São Felipe Neri, José Leandro, ao
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, enviando
a relação dos congregados existentes na dita casa e hospício da Bahia, e os rendimentos da
mesma.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 101, D. 7869.
REQUERIMENTO do mestre piloto Manoel Rodrigues dos Santos ao rei, D. José I, pedindo que
se passe novas ordens para demarcação e divisão das novas vilas criadas no sertão de
Pernambuco.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 106, D. 8204.
OFÍCIO do governador da capitania de Pernambuco, Manuel da Cunha e Meneses, ao secretário
de estado da Marinha e Ultramar, sobre a quantidade de crianças que aparecem expostas
naquela vila, sugerindo que parte dos bens confiscados aos jesuítas sejam aplicados em obras
pias, que seja entregue uma quantia à Santa Casa da Misericórdia para criar os expostos.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx.
110, D. 8498.
CARTA do bispo de Pernambuco, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima, ao rei (D. José I),
remetendo uma relação de todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o bispado,
e o número de clárigos seculares que existem em cada uma das freguesias. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 126, D. 9545.
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I, sobre o requerimento de Manuel José
de Sousa em que solicita que se ponha em arrematação os contratos das passagens do rio São
Francisco, na capital de Pernambuco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 133, D. 9987.
REQUERIMENTO do tenente coronel e comandante das Freguesias de Rodelas e Cabobó,
Francisco de Matos Henriques, à rainha [D.Maria I], pedindo a criação de um cargo de ministro
de vara branca ou um governo civil e político para as ditas freguesias, ou ainda que o ministro
de Sergipe Del Rei ou de Oeiras pratiquem lá suas correições e justiça. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 152, D. 11015.
OFÍCIO do ouvidor da capitania de Pernambuco, Antonio Xavier Moraes Teixeira, a Martinho de
Melo e Castro, informando o desenvolvimento comercial de Paudalho e de Santo Antão da Mata
e a necessidade de transforma-las em vilas a fim de melhorar a aplicação da justiça na dita
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Pernambuco, Cx. 160, D. 11530.
OFÍCIO do governador de Pernambuco, D. Tomás José de Melo, ao secretário de estado da
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre as providências para a distribuição e
produção de carne fresca, carne salgada e farinha na dita capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 164, D. 11704.
OFÍCIO do [governador da capitania de Pernambuco], Caetano Pinto de Miranda Montenegro,
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e
Melo Meneses e Souto Maior], sobre descrição de sua viagem da capitania do Mato Grosso até
a capitania de Pernambuco, descendo o rio São Francisco, descrevendo os sertões e fronteiras
da dita capitania e informando das necessidades que existem de se criar mais vilas, uma nova
comarca e uma força militar que faça respeitar os magistrados. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 255, D. 17108.
OFÍCIO do governador da capitania de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, ao
secretário de estado da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá Meneses
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e Souto Maior, sobre violência e atos arbitrários do ouvidor da comarca da Jacobina, José da
Silva Magalhães, que impões sua autoridade em algumas ilhas do rio São Francisco, que não
são da sua jurisdição e sim desta capitania, e acerca da injusta queixa que fez o governador da
capitania da Bahia, Francisco da Cunha Meneses, a respeito do caso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Pernambuco, Cx. 259, D. 17385.

Documentos avulsos referentes à capitania do Piauí
MAPA que as sesmarias da Casa da Torre e seus sócios pretendem no sertão do Piauí. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 1.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre o requerimento dos povoadores
e descobridores do sertão do Piauí, solicitando a posse das terras que cada um tivesse
descoberto e fosse descobrindo, pagando apenas o foro à Fazenda Real. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 4.
MEMÓRIA de Domingos Gomes sobre a descrição das fazendas no Piauí. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 15.
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para a vila da Moucha, bacharel Antonio Marques
Cardoso, ao rei, D. João V, solicitando provisão para receber o seu ordenado a partir do dia de
embarque. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 17.
REQUERIMENTO do ouvidor-geral nomeado para a vila da Mocha, Antonio Marques Cardoso,
ao rei [D. João V], solicitando que se conceda perdão aos criminosos da sua jurisdição e
autorização para a criação de novas vilas, ofícios e construção da casa de câmara e cadeia.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 19.
CARTA do governador e capitão general do Maranhão, João da Maia da Gama, ao rei [D. João
V], sobre a chegada e habilitação do novo ouvidor-geral do Piauí, Antonio Marques Cardoso.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 26.
CARTA do ouvidor geral do Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao rei [D. João V], sobre as
medidas judiciais que tem administrado na sua jurisdição. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 32.
CARTA do ouvidor geral da vila da Mocha, Antonio Marques Cardoso, ao rei, D. João V, sobre o
edital publicado pela Câmara desta vila acerca do corte de carne bovina, acusando de
conjuração Manuel Perez Gutierrez e Floriano Correia de Brito por terem escrito no referido
edital. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1,
D. 34.
CARTA do ouvidor geral do Piauí, Antonio Marques Cardoso, ao rei [D. João V], sobre a
passagem da vila da Mocha para a jurisdição da Bahia ou Maranhão; os danos causados pelo
gentio e a necessidade de uma cadeia e solicita que a Câmara desta vila possa fazer concessão
de terras”. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 16, D. 35.
REQUERIMENTO do mestre de campo, Bernardo de Carvalho Aguiar, ao rei [D. João V],
solicitando anulação da nota inscrita no seu assento, que lhe dá baixa de soldo, correspondente
à guerra do gentio em Parnaguá. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 41.
CARTA do governador do Bispado do Maranhão, Antonio Troyano, ao rei [D. João V], sobre a
sua tomada de posse na jurisdição espiritual do Piauí e informando acerca da administração
religiosa. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx.
1, D. 45.
CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Alexandre de Sousa Freire,
ao rei [D. João V], em resposta à provisão sobre a continuação das hostilidades perpetuadas
pelos índios, e da licença que concedeu aos moradores de Parnaguá para que constituam uma
tropa de combate a esses ataques. Documento avulso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 48.
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CARTA do ouvidor geral do Piauí, José de Barros Coelho, ao rei, D. João V, sobre a sua tomada
de posse; solicita provisão para mandar construir uma cadeia. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 57.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, sobre a carta do ouvidor-geral do Piauí,
António Marques Cardoso, acerca da nomeação e posse dada pelos oficiais da câmara da vila
da Mocha a dois juízes, um para o riacho do Parnaguá e outro para a vila da Parnaíba e do
provimento de dois tabeliães do judicial e notas. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 59.
CARTA do ouvidor-geral do Piauí, José de Barros Coelho, ao rei [D. João V], sobre a
necessidade de nomear juiz ordinário para Parnaguá, em virtude da distância deste local à vila
da Moucha. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 1, D. 65.
CARTA do ouvidor-geral do Piauí, José de Barros Coelho, ao rei, D. João V, sobre a necessidade
de uma casa de Câmara, uma cadeia e um pelourinho; solicita que os dízimos reais pagos pelos
moradores do Piauí sejam aplicados nas despesas do concelho, devido à falta de rendimentos.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 1, D. 66.
CARTA do ouvidor do Piauí, José de Barros Coelho, ao rei [D. João V], sobre as razões porque
não mandou construir hospício no Piauí. Documento anexo. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 2, D. 75.
CERTIDÃO do vigário da vila da Mocha, Thomé de Carvalho e Silva, sobre o riacho do Parnaguá
pertencer, no espiritual, ao bispado do Maranhão. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 2, D. 85.
REQUERIMENTO do vigário da igreja matriz de Nossa Senhora da Vitória, no Piauí, padre Tomé
Carvalho e Silva, ao rei, D. João V, solicitando paramentos, lâmpadas e um sino para a igreja.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 2, D. 94.
CARTA o ouvidor geral do Piauí, José de Barros Coelho, ao rei [D. João V], sobre os
requerimentos do vigário da igreja matriz de Nossa Senhora da Vitória do Piauí, padre Tomé
Carvalho e Silva, solicitando ornamentos para a igreja, ajudas de custo e pagamento das
côngruas em atraso. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 2, D. 96.
CARTA do ouvidor-geral do Piauí, Custódio Correia de Matos, ao rei, D. João V, sobre a má
administração da ouvidoria, e a situação em que se encontra o julgado de Parnaguá. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 3, D. 172.
REQUERIMENTO do vice-vigário da freguesia de Nossa Senhora da Vitória, João Rodrigues
Covete, ao rei [D. João V], solicitando provisão para acrescentar 20 mil réis de côngrua aos
vigário de sua freguesia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 3, D. 185.
CARTA do provedor da Fazenda do Piauí, Custódio Correia de Matos, sobre o requerimento do
vigário da igreja de Nossa Senhora da Vitória, João Rodrigues Covete, em que solicita
paramentos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 3, D. 220.
REQUERIMENTO de Francisco Borges Leal ao rei (D. João V), solicitando confirmação da carta
de data e sesmaria no sitio Engano, no Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 4, D. 233.
CARTA do ouvidor-geral do Piauí, Matias Pinheiro da Silveira Botelho, ao rei (D. João V), sobre
a criação do cargo de juiz para as novas freguesias dos distritos do Goroguéia, Catinguinha e
Nossa Senhora da Conceição. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 4, D. 267.
OFÍCIO do governador e capitão general do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ao
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a
demarcação e tombo das terras pertencentes aos padres da Companhia de Jesus. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 5, D. 329.
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CARTA do governador e capitão-general do Maranhão, Gonçalo Lobato Pereira de Sousa, ao
rei, D. José, sobre a demarcação de terras no Piauí mandada executar pelo ouvidor, José
Marques da Fonseca Castelo Branco. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 5, D. 339.
PROVISÃO (cópia) do rei D. José ao governador e capitão-general do Maranhão [Gonçalo
Pereira Lobato de Sousa], sobre as demarcações das sesmarias, no sertão da Parnaíba, só
podendo ser feita pelo ouvidor. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 5, D. 342.
CARTA do ouvidor-geral do Piauí, José Marques da Fonseca Castelo Branco, ao rei, D. José,
sobre a demarcação das terras desta capitania realizada pelos provedores comissários. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 5, D. 344.
OFÍCIO (cópia) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte
Real, ao governador e capitão-general do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre
a criação da capitania do Piauí e da nomeação de João Pereira Caldas para o cargo de
governador e de outras pessoas para cargos administrativos. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 5, D. 359.
OFÍCIO do desembargador Francisco Marcelino de Gouveia, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar [Tomé Joaquim da Costa Corte Real], sobre a administração da justiça no Piauí,
referindo-se às devassas que realizou e às demarcações das sesmarias feitas por Custódio
Correia de Matos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 5, D. 365.
CARTA do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao rei [D. José I], sobre as causas da
decadência do comércio do Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 6, D. 378.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a sua tomada de posse do governo e o
estado em que encontrou a capitania”. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 6, D. 381.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a guerra que se deve fazer ao gentio, em
virtude das queixas dos habitantes de Parnaguá”. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 6, D. 386.
OFÍCIO do desembargador, Francisco Marcelino de Gouveia, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a falta de segurança na povoação de
Pastos Bons, em virtude do juiz responsável estar em Aldeias Altas (documento anexo). Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 6, D. 389.
OFÍCIO do desembargador, Francisco Marcelino de Gouveia, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o plano que efectuou do território do Piauí
e da divisão do mesmo em duas ouvidorias; remetendo uma lista de pessoas que poderão
trabalhar no governo civil da capitania. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 6, D. 395.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua tomada de posse e o estado em
que encontrou a capitania, a expulsão dos padres da Companhia de Jesus e o sequestro dos
seus bens; descreve a criação do Regimento de Cavalaria e a sua intenção em fundar uma aldeia
indígena. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 7, D. 407.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter remetido uma relação dos oficiais
nomeados para o Regimento de Cavalaria do Piauí; descreve as dificuldades encontradas na
organização daquele batalhão, elogiando o trabalho realizado pelo desembargador, Francisco
Marcelino de Gouveia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 7, D. 427.
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OFÍCIO do desembargador, Francisco Marcelino de Gouveia, a Franciso Xavier de Mendonça
Furtado, sobre o cumprimento da execução de um plano geral da capitania, no que se refere a
uma boa administração da justiça e arrematação dos dízimos reais. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 7, D. 435.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, a Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
sobre as medidas tomadas com as fazendas administradas pelos jesuítas e doadas aos oficiais
de Cavalaria; acerca dos trabalhos que estava encarregado o engenheiro Henrique Antonio
Gallucio, remetendo o requerimento em que este solicita a nomeação para sargento-mor
engenheiro, com soldo dobrado. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 7, D. 436.
OFÍCIO do engenheiro, Henrique António Gallucio, a Francisco Xavier de Mendonça Furtado,
sobre as configurações geométricas que efetuou em toda a costa marítima, desde Pará ao
Maranhão e capitania do Piauí, para a elaboração de cartas geográficas da capitania, enviando
um requerimento a solicitar a sua nomeação para o cargo de sargento-mor engenheiro, com
soldo
dobrado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 7, D. 437.
CARTA RÉGIA do rei D. José, ao governador do Piauí, João Pereira Caldas, sobre a
possibilidade de criar mais duas freguesias na capitania (?): Parnaguá e Santo Antônio do
Surubim; ordena a recolha de informações para verificar se as duas localidades reúnem todas
as condições para a sua elevação a freguesia. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 450.
CARTA RÉGIA do rei, D. José I, ao governador do Piauí, João Pereira Caldas, ordenando a
fundação de vilas na capitania do Piauí, passando a vila da Mocha a ser capital do governo e
dando outras medidas administrativas para o governo da capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 457.
REQUERIMENTO dos moradores do arraial da Barra do rio Poty, capitania do Piauí, ao rei D.
José I, solicitando que seja ordenado ao ouvidor-geral e corregedor da capitania a demarcação,
no arraial, dos terrenos necessários para a vila e praça, local onde se irá levantar o pelourinho,
construir a cadeia, e casa da Câmara, e demais demarcações. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 463.
1604 OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a representação dos oficiais da
Câmara e moradores da vila da Mocha, solicitando o estabelecimento de um hospício de
religiosos
capuchos
na
capitania.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 492.
CARTA do desembargador e provedor da Fazenda Real do Piauí, Luís José Duarte Freire, ao
rei D. José, sobre as plantas executadas pelo engenheiro Henrique Antonio Galuzzi, para a futura
casa do governador do Piauí; não possuindo, no entanto, a Provedoria o dinheiro suficiente para
a sua construção. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 504.
OFÍCIO do desembargador, Francisco Marcelino de Gouveia, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter remetido o requerimento dos
moradores da freguesia do Pilão Arcado, solicitando a organização da administração judicial, a
nível
geográfico.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 506.
OFÍCIO do desembargador, Francisco Marcelino de Gouveia, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a criação da nova povoação de Nossa
Senhora do Livramento, na freguesia de Parnaguá. Documento avulso. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 507.
OFÍCIO do desembargador, Francisco Marcelino de Gouveia, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, enviando uma relação de todos os
possuidores de terras no Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 513.
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OFÍCIO do desembargador Francisco Marcelino de Gouveia ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as diligências efectuadas para a
edificação das novas vilas do Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 8, D. 514.
OFÍCIO do desembargador e provedor da Fazenda Real do Piauí, Luís José Duarte Freira, ao
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a
tomada de posse do almoxarife da Fazenda Real, José Esteves Falcão e dos seus bons
préstimos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 9, D. 528.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a fundação das novas povoações na
capitania; remetendo a respectiva lista dos seus moradores e dando conta da entrega de
sesmarias aos habitantes destes novos locais. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 9, D. 547.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de Estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a paz estabelecida com os índios
Guegué; o estabelecimento dos gentios numa nova freguesia a que deu o nome de São João de
Sende, e elogiando o tenente-coronel, João do Rego Castelo Branco, e o tenente, João
Rodrigues
Bezerra,
pelos
serviços
que
têm
prestado.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 9, D. 563.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a edificação das novas casas e edifícios
públicos a construir nas novas povoações e acerca de suas dúvidas nas condições e
distribuições de datas e sesmarias pelos habitantes destes locais. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 10, D. 587.
OFÍCIO do governador do Piauí, João Pereira Caldas, ao secretário de Estado da Marinha e
Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as desordens praticadas pelo vigário de
Oeiras do Piauí, padre Dionísio José de Aguiar, e pelo vigário da vila de Parnaguá, Francisco da
Costa e Silva; acerca da nova organização das aldeias de índios na sua capitania, à semelhança
do que é descrito pelo Diretório. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 10, D. 589.
CARTA do governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, ao rei D. José I, sobre a
necessidade de um juiz de fora para o Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 11, D 632.
OFÍCIO do governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a arrematação do contrato dos dízimos
da Fazenda Real do Piauí, e informando que, acerca da arrematação do triénio de 1767 a 1769,
se devem encontrar maiores embaraços do que antes, principalmente a respeito das freguesias
de
Oeiras
do
Piauí,
Jerumenha,
Parnaguá
e
Marvão.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 11, D. 633.
CARTA do governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, ao rei [D. José I], sobre
a organização das novas vilas criadas na capitania do Piauí, as dificuldades que tem havido no
estabelecimento dos edifícios públicos nas mesmas, e solicitando soluções a este respeito.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 11, D.
642.
OFÍCIO do governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a organização do transporte do gado
que iria participar na feira de Capuame, na Bahia, e que era proveniente das fazendas da
Companhia de Jesus. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 11, D. 656.
OFÍCIO do governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre os bens da Companhia de Jesus na
capitania do Piauí, e a disposição e venda dos mesmos. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 11, D. 666.
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OFÍCIO do ouvidor do Piauí, Antônio José Morais Durão, ao secretário de estado da Marinha e
Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de uma relação dos moradores, fazendas e
sítios do Piauí, com as qualidades, sexos e idade. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 12, D. 684.
OFÍCIO do ouvidor do Piauí, Antonio José de Morais Durão, ao secretário de estado da Marinha
e Ultramar, sobre as medidas administrativas e judiciais a aplicar na capitania e os
desentendimentos que tem tido com o governador do Pará, João Pereira Caldas. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 12, D. 714.
ATESTAÇÃO do governo interino do Piauí sobre os bons serviços prestados pelo primeiro
adjunto do governo interino e ouvidor do Piauí, Antônio José de Morais Durão. o e dos seus bons
préstimos. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí,
Cx. 13, D. 739.
CARTA dos oficiais da câmara da vila de São João da Parnaíba, à rainha, D. Maria I, sobre a
pobreza que se experimenta nessa vila, em virtude do fraco desenvolvimento da região, e
solicitando, por isso, o livre comércio e navegação para o Reino, o que será de grande
conveniência para o melhoramento da região. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 13, D. 773.
REQUERIMENTO de Manuel de Pinho e Silva à rainha, D. Maria I, solicitando o ofício de escrivão
dos Defuntos e Ausentes, e dos órfãos e Correição da cidade de Oeiras, pelos muitos serviços
prestados à fazenda Real e avultados direitos que tem pago à Coroa provenientes de vários
negócios em Minas Gerais, Goiás e terras do gentio. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 14, D. 794.
OFICIO do governo interino do Piauí, a Martinho de Melo e Castro, sobre a administração das
fazendas que pertenceram a Domingos Afonso Sertão, antes de confiscadas aos jesuítas, e
acerca da arrematação das boiadas das inspeções. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 18, D. 904.
CARTA do desembargador, Joaquim Antonio de Araújo, ao príncipe regente, D. João, sobre a
conveniência em mudar a capital do Piauí para as margens do rio Parnaíba e acerca do
aforamento dos bens do concelho do Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 24, D. 1240.
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente, D. João, sobre o requerimento de frei
Cosme Damião da Costa Medeiros, e a carta do governador do Piauí, D. João de Amorim Pereira,
acerca das intrigas promovidas por Antonio do Rego Castelo Branco contra si, pelas quais foi
preso no Tribunal do Santo Ofício. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 25, D. 1302.
CARTA do governador do Piauí, D. João de Amorim Pereira, ao príncipe regente, D. João, sobre
o envio do traslado que mandou efetuar pela residência do tenente-coronel, Francisco Diogo de
Morais, ex-governador interino, em lhe entregar o governo da capitania. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 26, D. 1338.
CARTA dos oficiais da vila de Parnaguá, no Piauí, ao príncipe regente, D. João, sobre os
inconvenientes da dependência em relação à do Maranhão, e da localização de sua capital.
Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 26, D.
1363.
OFÍCIO do Núncio Apostólico, Frei Lourenço, arcebispo de Nisibi, ao secretário de estado da
Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo, sobre a colação da
paróquia de São Gonçalo do Piauí. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 27, D. 1402.
OFÍCIO dos oficias da câmara da vila de Parnaguá, ao governador e capitão-general do
Maranhão, Antonio Saldanha da Gama, sobre não ser necessário a criação do lugar de juiz de
fora na referida vila. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 28, D. 1409.
OFÍCIO do governador da capitania do Piauí, Carlos César Burlamaqui, ao secretário de estado
da Marinha e Ultramar, visconde da Anadia, José Rodrigues de Sá e Melo Menezes e
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Soutomaior, sobre suas propostas de melhoramento da dita capitania, acerca do gado vacum,
da arrematação dos contratos dos dízimos reais, das tropas existentes, e do comércio feito pelos
rios Itapicurú e Parnaíba. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 28, D. 1437.
OFÍCIO do governador do Piauí, Baltazar de Sousa Botelho de Vasconcelos, ao secretário de
estados de Negócios Estrangeiros e Guerra, marquês de Aguiar (D. Fernando José de Portugal
e Castro), sobre o pedido para a elevação da povoação da Barra do rio Poty a vila. Arquivo
Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 30, D. 1595.
OFÍCIO da Junta Governativa do Piauí ao secretário de estado dos Negócios do Reino, Filipe
Ferreira de Araújo e Castro, sobre o requerimento dos habitantes da povoação da Barra do Puti
solicitando a elevação da referida povoação a freguesia e vila. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Piauí, Cx. 31, D. 1646.
CARTA da Junta Governativa do Piauí, ao rei, D. João VI, sobre as boas condições que o Piauí
possui para a agricultura e comércio, encontrando-se muito atrasado devido ao abandono a que
tem sido votado, solicitando, por isso, a abertura de estradas, a promoção da navegação no rio
Parnaíba, a fim de se estabelecer a comunicação entre as cidades e vilas com os portos daquele
rio, e a nomeação de um oficial do corpo de engenheiros para construir pontes e estivas em
alguns
riachos.
Arquivo
Histórico
Ultramarino_Administração
Central_Conselho
Ultramarino_Piauí, Cx. 31, D. 1654.

Documentos avulsos referentes à capitania do Rio Grande do Norte
CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao rei, D. João V, sobre as dificuldades da criação de
gado por causa das secas e pedindo que os moradores do Rio Grande fossem aliviados do
pagamento dos donativos para o casamento dos príncipes. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Rio Grande do Norte, Cx. 2, D. 140.
CARTA dos oficias da câmara de Natal ao rei (D. João V) sobre os contínuos roubos de gado
vacum e cavalar nos sertões do Rio Grande do Norte e Ceará e pedindo que se ordene o
estabelecimento, em cada ribeira, se um encarregado responsável pelo assentamento do gado
que se conduz para fora dela. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Rio Grande do Norte, Cx. 2, D. 141.

Documentos avulsos referentes à capitania de Sergipe
CARTA do governador do Brasil, D. Luiz de Souza, ao rei, Felipe II, relatando a viagem que fez
junto com Belchior Dias Moreia à Serra de Itabaiana, para comprovar a existência de minas de
prata que o referido afirmava ter descoberto. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração
Central_Conselho Ultramarino_Sergipe, Cx. 1, D. 1.
CARTA do ouvidor-geral da capitania de Sergipe del Rei ao rei, D. João V, informando sobre a
divisão das comarcas e a jurisdição da capitania de Sergipe del Rei. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Sergipe, Cx. 2, D. 144.
CARTA do vice-rei e governador geral do Brasil, Vasco Fernandes César de Menezes, em
resposta à provisão régia, do rei (D. João V), referente à divisão das comarcas e jurisdição.
Dividindo a comarca de Sergipe del Rei até Itapoã pela parte Sul, a parte Norte até o rio São
Francisco e a desobediências dos povos de Itapicuru, Inhambupe e Abadia. Arquivo Histórico
Ultramarino_Administração Central_Conselho Ultramarino_Sergipe, Cx. 2, D. 159.
CONSULTA do Conselho Ultramarino referente à anexação das vilas de Itapirucu e Abadia à
comarca de Sergipe del Rei. Arquivo Histórico Ultramarino_Administração Central_Conselho
Ultramarino_Sergipe, Cx. 3, D. 283.
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Arquivo Nacional da Torre do Tombo
ACENTO das cazas próprias, e de aluguer q´ ocupão os moradores da Cidade de Oeyras,
Capitania de São Jozé do Piauhy, suas Famillias, pessoas de hum, e outro sexo, mossos, e
mo
r
Escravos, seus Suburbios, e Arebaldes, cazas e rossas delles q´ o Ill. S. João Pereira Caldas
governador da dita Capitania mandou fazer, e averiguar por Domingos Barreyra de Macedo
am
e
Capp. mor da mesma Cid. , e da governança della, de que foy Escrivão Luiz Ant.º Ribr.º da
mesma governança. ANTT, Ministério do Reino, mç. 601, cx. 704.
BREVES Pontifícios e cartas régias sobre os índios, comércio e liberdade de suas pessoas.
ANTT. Feitos Findos, Casa da Suplicação, liv. 33.
CARTA do governador da capitania do Maranhão, Gonçalo Pereira Lobato e Sousa, ao bispo de
Belém, D. Frei de Bulhões, citando as localidades que mereciam se tornar vilas. ANTT. Ministério
do Reino, mç. 601, cx. 704, n. 38.
CARTA do governador do Maranhão, Joaquim de Mello e Povoas, a Francisco Xavier de
Mendonça Furtado sobre o estado da capitania do Maranhão. ANTT. Ministério do Reino, mc.
601, cx. 704, n. 72.
CARTA do Provedor do regimento; e guarda mor das minas do Rio das Contas, Manuel Dias
Mascarenhas, para o Conselheiro Intendente Geral da Baia, Wenceslau Pereira da Silva. ANTT.
Correspondência recebida do Brasil (Bahia). Ministério do Reino, mç. 599, n. 47.
CARTA do bispo do Maranhão, D. Luiz de Britto Homem ao príncipe regente, a respeito da
divisão e desembaraço de algumas freguesias do seu bispado. ANTT, Ordem de Cristo,
Padroados do Brasil, Bispado do Maranhão. Maço 04, caixa 04.
CARTA do bispo do Pará a Sebastião José de Carvalho e Melo sobre os escândalos ocorridos
na vila da Mocha entre os padres da Companhia de Jesus e o ouvidor da comarca do Piauí.
Correspondências recebidas do Brasil (Belém do Pará). ANTT, Ministério do Reino, cx. 701, mç
598, nº 10.
CARTA do bispo do Pará a Sebastião José de Carvalho e Melo sobre as utilidades do
desembargador João da Cruz Diniz Pineiro em regularizar os dízimos da diocese. Relata-se
também dos disturbios e desordens do Piauí e Jacobina (sesmarias?), regiões onde o ministro
havia sido designado para remediar as conturbações. Correspondências recebidas do Brasil
(Belém do Pará). ANTT, Ministério do Reino, caixa 701, mç 598, n. 21.
CÓPIA da carta régia à Relação da Bahia sobre as queixas dos moradores do Piauí. ANTT,
Papéis do Brasil, mç 3, doc. 19.
DESCRIÇÃO da freguesia de São Bernardo da Parnaíba pelo vigário colado Domingos Pereira
da Silva. ANTT, Ordem de Cristo, Padroado do Brasil, Bispado do Maranhão. Maço 04, cx. 04.
EMBARGO do ouvidor do Piaui José Marques de Afonseca Castelobranco. ANTT. Ministério do
Reino, mç. 597, n. 112.
EPÍTOME histórico da vida e acções de D. José Fialho no estado de bispo de Pernambuco,
arcebispo da Baía e bispo da Guarda, escrito pelo frei João da Apresentação Capeli, frade menor
da Província do Brasil. Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Manuscritos do Brasil, liv.
41.
CONCURSOS para as paróquias de São José de Bezerros, da Villa de São João de Cariri de
Fora e de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande do bispado de Pernambuco. ANTT,
Ordem de Cristo, Padroados do Brasil, Bispado de Pernambuco. Maço 14, caixa 14.
OFÍCIO da Mesa de Consciência e Ordens ao príncipe regente, sobre uma carta do bispo do
Maranhão, D. Luiz de Britto Homem, em que solicita a divisão de freguesias de sua diocese.
ANTT, Ordem de Cristo, Padroados do Brasil, Bispado do Maranhão. Maço 04, caixa 04.
OFÍCIO da Mesa de Consciência e Ordens sobre a proposta do bispo de Pernambuco para o
provimento de várias igrejas, dignidades, conezias, e suas resultas, divisões, augmento, e
estabelecimento de congruas para algumas igrejas do mesmo bispado. ANTT, Ordem de Cristo,
Padroado do Brasil, Bispado de Pernambuco. Maço 13, Caixa 13.
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REQUERIMENTO do padre João Gomes Ferreira, vigário collado na Igreja do Esp.º Santo da
V.ª Nova do Inhambupe, em que pede mercê do Habito da Ordem de Christo. ANTT, Ordem de
Cristo, Padroado do Brasil, Arcebispado da Baía. Maço 03, cx. 03.
de

TRASLADO da cópia da conta que o ouvidor da Moxa deu a S. Mg. . ANTT. Ministério do Reino,
mç. 597, n. 111.

Arquivo do Tribunal de Contas de Lisboa
LIVRO de receita e despesa do Rio Grande do Norte. ATC, ER 4250.

Biblioteca Nacional de Portugal
mo

REGISTRO das cartas em geral das duas capitanias do Pará e Rio Negro, que escreve o Ill. e
mo
Ex. Sr. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Governador e Capitão General do Estado do
Grão Pará e Maranhão. Correspondencia official (1754-1758). Colecção Pombalina. Biblioteca
Nacional de Portugal.
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MAPA TEMÁTICO 5: CAPELAS FILIAIS, 1820
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MAPA TEMÁTICO 6: CURATOS AMOVÍVEIS, 1677-1700
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MAPA TEMÁTICO 7: CURATOS AMOVÍVEIS, 1701-1794
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MAPA TEMÁTICO 8: CURATOS AMOVÍVEIS, 1795-1820

Autor: Damião Esdras Araújo Arraes
Fonte: Base cartográfica do IBGE e
diversas fontes manuscritas e cartográficas
dos séculos XVII - XIX.
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MAPA TEMÁTICO 9: FREGUESIAS COLADAS 1700-1797
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diversas fontes manuscritas e cartográficas
dos séculos XVII - XIX.
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MAPA TEMÁTICO 10: FREGUESIAS DE ÍNDIOS, 1755-1794
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MAPA TEMÁTICO 13: VILAS & CIDADES, 1712-1750
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MAPA TEMÁTICO 14: VILAS & CIDADES, 1751-1777
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MAPA TEMÁTICO 15: VILAS & CIDADES, 1820
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