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RESUMO

A construção do espaço luso-brasileiro na América portuguesa ocorreu por meio de
constantes conflitos travados entre diferentes indivíduos e instituições. No que se refere à
posse de terras, tais conflitos agravavam-se dependendo dos sujeitos envolvidos e de seu
contexto. Na capitania do Rio Grande, destaca-se o conflito pela posse da terra Cidade dos
Veados e Olho d’Água Azul e seus envolvidos: padres da Companhia de Jesus missionários
do aldeamento de Guajiru; índios da missão de Guajiru; e membros da família Carneiro da
Cunha. Em 1725, o padre jesuíta da missão de Guajiru solicitou uma légua de terra no lugar
chamado Cidade dos Veados para os índios de sua missão alegando que a terra que a missão
possuía não era suficiente para a subsistência da mesma. Em 1727, o padre solicitou outra
légua de terra no lugar Olho d’Água Azul, afirmando que a missão possuía mais de 192
casais. Ambas as terras foram devidamente requeridas para a missão de Guajiru. Em 1760,
entretanto, com as mudanças impostas pelo Diretório dos Índios, o ouvidor responsável pela
averiguação das posses indígenas percebeu que os índios não ocupavam as duas terras
solicitadas na década de 1720, devido ao fato de João Carneiro da Cunha ter se apossado das
mesmas. Em decorrência disto, os impasses pela posse da terra são reascendidos. Deste
conflito pela posse da terra Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul, pretende-se destacar,
sobretudo, as motivações e as mentalidades possessórias acerca da propriedade de cada uma
das partes envolvidas. Busca-se compreender como as motivações de cada grupo envolvido
possibilitou o uso de estratégias específicas e estabelecidas para tentar tomar posse das terras
Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul.

Palavras-chaves: Rio Grande; conflito pela terra; missão de Guajiru; Companhia de Jesus;
família Carneiro da Cunha.
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ABSTRACT

Shaping the Luso-Brazilian space in Portuguese America was through constant conflicts
between different individuals and institutions. Regarding to land ownership, such conflicts
were aggravated, depending on the individuals involved and their context. The captaincy of
Rio Grande, there is conflict over land ownership Cidade dos Veados and Olho d' Água Azul
and its stakeholders: priests of the Society of missionaries of the village Guajiru; indian
mission Guajiru; and members of Carneiro da Cunha family. In 1725, the jesuit mission
Guajiru requested a league of land at a place called Cidade dos Veados for the indians of his
mission claiming that the land that the mission had was not sufficient for the subsistence of
the same. In 1727, priest requested another league of land in place Olho d'Água Azul, stating
that the mission had more than 192 couples. Both lands were properly required for the
mission guajiru. however, in 1760, with the changes imposed by the indian directorate
ombudsman responsible for investigating indigenous possessions realized that the indians did
not occupy the two lands requested in the 1720s , due to the fact João Carneiro da Cunha has
taken possession of the same. As a result, the impasse over land are ligth. This conflict over
land ownership Cidade dos Veados and Olho d'Água Azul, we intend to highlight in particular
the motivations and mindsets about possessory property of each party involved. We seek to
understand the motivations of each group involved allowed the use of specific strategies and
set out to try to take possession of the lands of the Cidade dos Veados e Olho d'Água Azul.

Keywords: Rio Grande; conflict over land; mission Guajiru; Society of Jesus; family
Carneiro da Cunha.
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Já somos o esquecimento que seremos.
A poeira elementar que nos ignora
e que foi o ruivo Adão e que é agora
todos os homens e que não veremos.
Já somos na tumba as duas datas
do princípio e do término, o esquife,
a obscena corrupção e a mortalha,
os ritos da morte e as elegias.
Não sou o insensato que se aferra
ao mágico sonido de teu nome:
penso com esperança naquele homem
que não saberá que fui sobre a Terra.
Embaixo do indiferente azul do céu
esta meditação é um consolo.
Jorge Luís Borges
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1. INTRODUÇÃO

1.1. O início e reascender de um conflito pela posse de terra... muitas formigas,
alguns Carneiros, e uma Cidade dos Veados

Em dezembro do ano de 1725, o padre superior da missão jesuítica de Guajiru,
Jerônimo de Sousa, requereu ao rei Dom João V que fosse demarcada uma légua de terra no
lugar chamado Cidade dos Veados, na atual área de Rio dos Índios, Rio Grande do Norte,
para os índios da missão pela qual estava responsável.1 Essa missão ficava distante cerca de
uma légua da terra requerida. O padre alegou que os índios padeciam pela falta de
mantimentos, visto que as terras que utilizavam para suas lavouras estavam cheias de
formigas, perdendo-se todo o trabalho nela realizado. A Cidade dos Veados, que se localizava
apenas a duas léguas da cidade do Natal, nas proximidades da missão de Guajiru, encontravase despovoada, segundo o termo presente no requerimento do inaciano.
Em janeiro do ano de 1726, o rei Dom João V ordenou ao governador e capitão-mor
de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira, que fosse demarcada uma légua de terra para os índios
na Cidade dos Veados para que pudessem lavrar seus mantimentos, visto que necessitavam e
a mesma se encontrava despovoada.2 Assim, o dito governador de Pernambuco ordenou em
20 de maio do ano de 1727 a demarcação de uma légua de terra na Cidade dos Veados para os
índios da missão de Guajiru e que os dispêndios da dita demarcação fossem custeados a partir
dos dízimos a serem cobrados da aldeia, visto que a alfândega não faria o pagamento da
demarcação.3 Além disso, Duarte Sodré Pereira afirmou que o padre inaciano Jerônimo de
Sousa solicitou a demarcação de outra légua de terra para a missão de Guajiru, além da
Cidade dos Veados, pois havia naquela missão 192 casais, e, portanto, dever-se-ia demarcar
uma légua em quadra para cem casais4, sendo necessária a demarcação de mais uma légua
pelo fato de a missão de Guajiru possuir quase o dobro deste número de índios.5

1

AHU-RN (Arquivo Histórico Ultramarino), Papéis Avulsos, Cx. 2, Doc. 116. REQUERIMENTO do padre da
Companhia de Jesus, superior da aldeia de Guajiru, Jerônimo de Sousa, ao rei [Dom João V] pedindo para se
mandar demarcar uma légua de terra, no lugar chamado Cidade dos Veados, em virtude das terras da aldeia
estarem já esgotadas. 22 de dezembro de 1725.
2
AHU, Códice 259, Fls. 44v. CARTA ao Governador de Pernambuco Manuel Rolim de Moura. 10/01/1726.
3
AHU, Códice 259, Fls. 152-152v. CARTA ao Governador de Pernambuco Caetano Mello e Castro.
03/06/1728.
4
No alvará de 23 de novembro de 1700, o rei Dom Pedro II decretou que fossem demarcadas uma légua de terra
para cada aldeia indígena, desde que estas possuíssem cerca de cem casais. Caso tais aldeias não alcançassem tal
número, dever-se-ia juntar aldeias indígenas pequenas para então demarcar a légua de terra; e caso tais aldeias
excedessem o número de cem casais dever-se-ia separar as aldeias. ALVARÁ sobre a medição de terra para as
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Assim, deveria ser demarcada mais uma légua de terra para os índios da missão de
Guajiru, no lugar chamado Olho d’Água Azul, além da Cidade dos Veados, demarcadas em
17276, que já havia sido requerida pelo padre Jerônimo de Sousa. O governador de
Pernambuco, sobre as demarcações das terras, afirmou que:

[...] dando-se outra légua de terra aos mesmos índios como requer o dito
missionário para sua melhor comodidade e consideração, há de se
reconhecer que serão eles os primeiros senhores de tais terras [grifo da
autora].7

Embora o inaciano Jerônimo de Sousa e o governador de Pernambuco tivessem
afirmado que as terras concedidas à missão de Guajiru fossem despovoadas e devolutas, não
foi o que João Carneiro da Cunha, então capitão da vila de Igarassu, capitania de Pernambuco,
afirmou. Em 1735, dez anos após o requerimento do padre Jerônimo de Sousa, o dito capitão,
enviou um requerimento ao rei Dom João V, pedindo que não lhe fossem tomadas mais terras
para se doar aos índios, pois já haviam tomado do capitão uma légua de terra no lugar
chamado Cidade dos Veados para os índios da missão de Guajiru.8
Neste requerimento, João Carneiro da Cunha queixou-se da demarcação do ouvidor
da Paraíba (o qual não citou o nome), que realizou a demarcação das terras indígenas, pois o
ouvidor havia lhe tomado uma légua de terra na Cidade dos Veados, que, segundo o Capitão,
eram as melhores terras da capitania do Rio Grande. Além disso, o capitão alegou a
inconveniência que havia dos índios em situarem-se na Cidade dos Veados, pois o capitão
possuía terras místicas9 a esta última, as quais haviam sido adquiridas por compra.10 Embora
aldeias. INFORMAÇÃO geral da capitania de Pernambuco. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, 1908. p. 393.
5
AHU, Códice 259, Fls. 152-152v.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 3, Doc. 204. REQUERIMENTO do capitão João Carneiro da Cunha ao rei
[Dom João V] pedindo que não lhe sejam tomadas mais terras para se dar aos índios, pois já lhe tomaram uma
légua de terra no lugar da “Cidade dos veados” para os índios da missão de Guajiru. 23 de maio de 1735.
9
Segundo Raphael Bluteau, místico “diz-se de casas, vinhas, quando dão umas nas outras, sem terem muro ou
coisa que o valha, que as separe”. Compreende-se desta forma, que as terras “místicas” sejam terras
confrontantes, podendo ainda não possuir divisão material entre tais. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario
portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico ... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus,
1712 - 1728. 8 v. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/dicionario/edicao/1>. Acessado em 28 set.2011.
p. 515. O termo “místico” também aparece em outras cartas de sesmarias com o mesmo significado, a exemplo
da sesmaria concedida ao tenente Baltazar Antunes de Aguiar, na capitania do Ceará, em 1706. Nesta sesmaria, o
dito tenente solicitou sobras de terras vizinhas as suas próprias, na carta de sesmaria consta que: “do rio
[Mamanguape] por ele acima até entestar com as terras dele suplicante que será um quarto de légua ou que na
verdade se achar e como estão devolutas e místicas com as suas terras as quer haver por sobras [...]”. Data de
Sesmaria. Fortaleza: Eugênio Gadelha e Filho, 1921. v. 2. p. 63-65.
10
AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 3, Doc. 204.
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João Carneiro da Cunha tenha alegado que a légua de terra da Cidade dos Veados lhe
pertencia por meio de compra, o capitão não apresentou nenhum documento referente ao
título da terra, como também não informou de quem havia comprado a terra.
Por tratar-se de terras místicas, ou seja, vizinhas e sem limites precisos entre uma e
outra, é possível que o capitão João Carneiro da Cunha temesse a proximidade dos índios
devido a: possíveis furtos de gado; pelo seu interesse na terra que pertencia aos índios da
missão de Guajiru; ou ainda pelo medo da expansão do território dos índios de Guajiru
impulsionados pelos missionários jesuítas de seu aldeamento.
Por meio do mapa abaixo se observa a área do conflito pela posse de terra aqui
analisado, o qual mostra a ribeira do Ceará-Mirim e adjacências. Cabe esclarecer que todos os
mapeamentos das terras produzidos pela autora são aproximações do real. Realizou-se o
mapeamento dos rios e das localidades das terras citados nas sesmarias ou em outros
documentos com o cruzamento de dados contidos por meio do Google Earth com base em
mapas, sobretudo o do Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes (DNIT). Como
atenta a historiadora e arquiteta Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, ao analisar os projetos de
engenheiros militares do período colonial, é necessário interpretar os mapas criticamente, e,
sobretudo, tomá-los como representações.11

11

BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Desenho e desígnio. O Brasil dos engenheiros militares (1500-1822).
São Paulo: EDUSP, s/ano. p. 27.
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Imagem 01: A região do conflito12

Fonte: Elaboração da autora por meio do Google Earth a partir das informações contidas em: SENNA,
Júlio Gomes. Ceará-mirim: um exemplo nacional: 1938-1972. Rio de Janeiro: Pongetti, 1974, v.2. p.
29; Idem. Ibid. v.1. p. 99; LOPES, Fátima Martins. Índios e missionários na colonização da capitania
do Rio Grande. Mossoró: Fundação Vingt-um Rosado; Instituto Histórico e Geográfico do Rio grande
do Norte, 2003 (Mapa 5); MAPA rodoviário do Rio Grande do Norte. Departamento Nacional de
Infraestrutura de transportes (DNIT), 2002. Disponível em: < http://www.dnit.gov.br/mapasmultimodais/mapas-multimodais/RN.pdf >. Acessado em 10 maio 2014.
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Não foi possível identificar a localização exata do lugar Olho d’Água Azul por meio da documentação.
Acredita-se, contudo, que o mesmo se localizasse na ribeirado rio de mesmo nome, Água Azul, a oeste da
Cidade dos Veados. Percebeu-se no primeiro volume de Ceará-mirim, que o rio dos Índios era um afluente do
rio Ceará-mirim. Observou-se, entretanto, que no segundo volume do dito livro, no qual foi utilizado o mapa
rodoviário de 1975/1976, não havia o mapeamento da hidrografia da região. Além disso, no mapa do DNIT
(Departamento Nacional de Infra - estrutura) de 2002, o rio dos Índios não se encontrava mais onde no mapa do
primeiro volume de Ceará-mirim referenciava. Constatou-se que a partir de 1950, havia duas “Cidade dos
Veados”, A Cidade dos Veados de Baixo, a qual localizava-se na margem do rio dos Índios, e Cidade dos
Veados de Cima, a qual era uma mata fechada que passou a ser povoada a partir de 1950. O nome Cidade dos
Veados foi substituído em 1970, por Rio dos Índios, o de baixo e o de cima. Devido às fortes chuvas que
ocorreram na região em 1998, a barragem de Rio dos Índios de Cima rompeu-se, destruindo a povoação de Rio
dos Índios de Baixo. Tal fato pode explicar o motivo pelo qual o rio dos Índios tenha mudado o seu percurso,
bem como a Cidade dos Veados tenha sido omitida nos mapas referidos. SENNA, Júlio Gomes. Ceará-mirim:
um exemplo nacional: 1938-1972. Rio de Janeiro: Pongetti, 1974, v.2. p. 29; Idem. Ibid. v.1. p. 99; LEITE, Jean
de Paiva. As narrativas e memória indígena na Cidade dos Veados. 2004, fls 95. Monografia (Graduação em
Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2004. p. 21-23.
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Nesse mapa é possível perceber que as terras dos índios da missão de Guajiru
demarcadas na década de 1720 encontravam-se bem localizadas, ao longo da ribeira do
Ceará-Mirim, fato este que possivelmente contribuiu para que muitos indivíduos cobiçassem
tais terras.
Durante as duas décadas posteriores ao ocorrido relatado, entretanto, não se
encontrou mais nenhuma documentação referente à Cidade dos Veados e dos possíveis
conflitos ocorridos pela posse da mesma e de suas adjacências. A disputa por esta terra parece
reascender por meio dos documentos apenas duas décadas depois com as mudanças impostas
pelo Diretório dos Índios.
Com o decreto do Diretório dos Índios em 8 de maio de 1758, foi abolido o poder
temporal dos missionários sobre os índios aldeados. Os missionários de ordens religiosas
deveriam ser substituídos pela administração civil, ou seja, por diretores os quais deveriam
atuar por meio de uma Câmara de vereadores.13 Em 14 de setembro do mesmo ano, uma carta
régia foi destinada ao governador de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, e suas
capitanias anexas (Ceará, Rio Grande e Paraíba), a qual ordenou que fossem erigidas vilas nos
aldeamentos administrados pelos jesuítas.14
Em 9 de janeiro de 1759, o bispo de Pernambuco, Dom Francisco Xavier Aranha
ordenou aos superiores dos Colégios de Olinda (ao qual estavam submetidas às missões
jesuíticas do Rio Grande, Guajiru e Guaraíras), e Recife, que os jesuítas deveriam abandonar
as missões e se dirigirem aos seus colégios quando os seus substitutos seculares chegassem às
missões.15
Quando os párocos seculares chegaram às missões jesuíticas do Rio Grande, Guajiru
e Guaraíras, em junho de 1759, fez-se um alistamento dos bens pertencentes às missões, às
igrejas e às residências jesuíticas. Os bens móveis das missões que haviam sido administradas
pelos jesuítas deveriam permanecer nas mesmas, pois se considerou que os ditos bens

13

BNRJ (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro) – Seção de manuscritos, II – 33, 23, 15, n° 2. CÓPIA do alvará
de Dom José endereçado ao arcebispo da Bahia, ordenando que as missões administradas pelos jesuítas sejam
institutas em paróquias e nelas passe a haver padres seculares. 08 de maio de 1758. Apud COUTO, José Jorge da
Costa. O colégio dos jesuítas do Recife e o destino de seu patrimônio (1759-1777). Dissertação (Mestrado em
História moderna de Portugal) – Universidade de Lisboa, 1990. p. 18-20.
14
APEP, Ordens Régias, Livro n° 10 (1755-1760), f. 143-144. Cópia do Alvará do Dom José endereçado ao
bispo de Pernambuco, ordenando que as missões administradas pelos jesuítas sejam instituídas como paróquias e
nelas passe a haver padres seculares. 14 de setembro de 1758. Apud COUTO, José Jorge da Costa. O colégio dos
jesuítas do Recife e o destino de seu patrimônio (1759-1777). p. 43-46.
15
AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 90, Doc. 7202. OFÍCIO do governador geral de Pernambuco ao Secretário de
Estado, 06/03/1759. Apud LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do
Norte sob o diretório pombalino no século XVIII. 2005. Fls 700. Tese (Doutorado em História do NorteNordeste) – Universidade Federal de Pernambuco, 2005. p. 102.
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pertenciam aos índios e que anteriormente foram apenas administrados pelos inacianos.16 Os
bens móveis dos jesuítas (imagens religiosas, objetos utilizados para celebrar missas,
vestimentas, móveis, escravos, animais, entre outros) passaram a ser subordinados à jurisdição
do arcebispado de Olinda, visto que seu caráter religioso impedia que a Coroa os confisca-se.
Assim, o rei permitiu que tais bens ficassem sob a responsabilidade do arcebispo de Olinda, o
qual deveria sequestrar e repartir tais bens.17
A elaboração dos inventários dos bens pertencentes às missões de Guajiru e
Guaraíras foi ordenada pelo ouvidor geral Bernardo Coelho da Gama e Casco em 1760 e
foram registrados em 1761.18 Como havia sido acordado anteriormente, desde maio de 1758,
os bens semoventes (ornamentos, utensílios, animais, escravos, entre outros) das missões
jesuíticas foram divididos em 1761, conforme a proposta lançada pelo arcebispado de Olinda
à junta criadora das vilas, que incluía representantes eclesiásticos, administradores
portugueses ou luso-brasileiros e índios que ocupavam cargos civis e militares.19
Os bens de raiz das missões, ou seja, as terras que foram concedidas para a criação
da missão ou mesmo para a ampliação de sua extensão, deveriam ser repartidas entre os
índios das mesmas de acordo com o arcebispado, e o governador ou capitão-mor da
capitania.20
As providências para erigir as novas vilas começaram no início do ano de 1759. As
missões de Guajiru e de Guaraíras tornaram-se respectivamente as vilas de Estremoz21, em 3
de maio de 1760, e a vila de Arez, em 15 de junho de 1760.22
Foram as mudanças impostas pelo Diretório dos Índios que contribuíram para
reascender o conflito pela posse da terra Cidade dos Veados iniciado na década de 1720,
16

APEP, Ordens Régias, Livro n° 10 (1755-1760), fls. 143-144. Apud COUTO, José Jorge da Costa. O colégio
dos jesuítas do Recife e o destino de seu patrimônio (1759-1777). p. 43-46.
17
BNRJ (Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro), Secção de manuscritos, II – 33, 29, 44. POR ofício de Tomé
Joaquim da Costa Corte Real são enviadas instruções ao Vice-rei do Brasil relativas à substituição dos jesuítas
por clérigos seculares nas aldeias dos índios, recomendando-se todo o auxílio ao arcebispo da Bahia, como
reformador da Ordem jesuítica. 19 de maio de 1758. Apud COUTO, José Jorge da Costa. O colégio dos jesuítas
do Recife e o destino de seu patrimônio (1759-1777). p. 29-35.
18
LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade. p. 172.
19
Ibid. p. 179.
20
APEP, Ordens Régias, Livro n° 10 (1755-1760), fls. 144-146. Dom José ordena ao ouvidos de Pernambuco
que, no prazo de vinte dias, as várias instituições pertencentes aos jesuítas apresentem relações dos respectivos
bens de raiz e se proceda ao imediato sequestro dos que possuem sem autorização régia. 14 de setembro de 1758.
Apud COUTO, José Jorge da Costa. O colégio dos jesuítas do Recife e o destino de seu patrimônio (1759-1777).
p. 49-53.
21
Posteriormente a vila de Estremoz, tornou-se a cidade de Extremoz. Luís da Câmara Cascudo denomina
“Extremoz” para a vila erigida no século XVIII. Contudo, o que se observou foi que a denominação da mesma
era “Estremoz”, referente ao lugar de mesmo nome em Portugal. CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio
Grande do Norte. 2° ed. Natal; Rio de Janeiro: Fundação José Augusto; Achiamé, 1984. p. 100.
22
Ibid. p. 99.
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envolvendo os padres da Companhia de Jesus, os índios da missão de Guajiru e membros da
família Carneiro da Cunha.
Em 22 de abril do ano de 1760, o ouvidor Bernardo Coelho da Gama e Casco
percorreu os arredores da missão de Guajiru juntamente com seu diretor, Antônio de Barros
Passos, com objetivo de averiguar quais as terras que a missão ocupava, para verificar as que
deveriam ser demarcadas em pequenos lotes para os índios da dita missão, obrigação imposta
pelo Diretório dos Índios.23
O ouvidor constatou que nas confrontações da terra em que os índios de Guajiru
cultivavam, havia uma terra pertencente ao capitão-mor João Carneiro da Cunha, e também
havia uma terra do sargento-mor Luiz Teixeira da Silva. O ouvidor percebeu que os índios da
missão de Guajiru não ocupavam todas as terras que lhes haviam sido doadas na década de
1720, e sim apenas uma légua na Cidade dos Veados. Ainda, segundo o ouvidor, a terra do
aldeamento em parte encontrava-se pobre, localizada em tabuleiros de areia24, não sendo boa
para lavouras.25
Mediante esta averiguação, o ouvidor Gama e Casco decidiu demarcar mais uma
légua de terra para os índios de Guajiru.26 Tratava-se de uma légua de terra que faltava junto a
Cidade dos Veados, uma légua no lugar chamado Olho d’Água Azul. Segundo o relato do
ouvidor, a Cidade dos Veados

Tinha sido de uns gentios que dela desertaram e dela se apossou [grifo da
autora] o capitão mor de Igarassu João Carneiro da Cunha, com a intenção
de que sendo precisa a dita terra aos índios se lhes daria do que assinou
termo desta convenção para o governador de Pernambuco que então era
Duarte Sodré Pereira [...] para nelas plantarem suas lavouras.27
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AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 95. Doc. 7493. CARTA do desembargador Bernardo Coelho da Gama e Casco
para o governador de Pernambuco. 26 de abril de 1760.
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Geologicamente, os tabuleiros são formações de argilas e arenito da série Barreiras. Assentam-se em geral
sobre sedimentos mesozoicos ou diretamente sobre o embasamento cristalino. Seu solo, sílico-argilosos, é pobre
e não permite o desenvolvimento de vegetação abundante, o que explica a presença preponderante de plantas
herbáceas e arbustivas, em geral rarefeitas. Por isso, a paisagem vegetal dos tabuleiros assemelha-se muitas
vezes à da caatinga. No litoral do Nordeste, os tabuleiros estendem-se por uma faixa de cinquenta a sessenta
quilômetros de largura, a partir da praia. ROCHA, Alexandra Bezerra da; BACCARO, Claudete Aparecida
Dallevedove; SILVA, Paulo César Moura da.; CAMACHO, Ramiro Gustavo Valera. Mapeamento
geomorfológico da bacia do Apodi-Mossoró – RN – NE do Brasil. Mercator: Revista de geografia da UFC, ano
8, n° 16, 2009. p. 2020-206.
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Bernardo Coelho da Gama e Casco, ao conde de Oeiras [...]. 10 de fevereiro de 1761.
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O ouvidor esclareceu que os índios da missão de Guajiru não se haviam utilizado da
terra e que por este motivo o capitão-mor de Igarassu tinha se apossado da mesma, com a
justificativa de que sendo a terra necessária aos índios a devolveria. No entanto, como se pôde
perceber por meio da citação anterior, João Carneiro da Cunha, ainda no ano da averiguação
do ouvidor, em 1760, continuava a ocupar a terra Cidade dos Veados. A afirmação de que o
capitão devolveria a terra Cidade dos Veados aos índios de Guajiru conforme necessitassem é
conflitante com a carta que o mesmo capitão escreveu a Dom João V em 1735, solicitando
que não lhe fossem tomadas mais terras para doar-se aos índios, visto que a Coroa teria
concedido uma légua de terra para os índios da missão de Guajiru na Cidade dos Veados, terra
que afirmou ser sua por meio de compra.28
Os índios, visando a posse das terras que lhes haviam sido atribuídas, apossadas por
João Carneiro da Cunha, solicitaram por meio do diretor da vila de Estremoz, Antônio de
Barros Passos, em dezembro de 1760, ao governador de Pernambuco que as suas terras
fossem restituídas.29 No entanto, o governador de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva,
ordenou que se completassem os lotes de terra que deveriam ser concedidos aos índios da
missão de Guajiru, devendo estes serem loteados na nova légua demarcada nas terras de João
Carneiro da Cunha.30
Não era interessante, contudo, para a Coroa portuguesa que os índios da vila de
Estremoz possuíssem suas terras relativamente distantes na Cidade dos Veados e no Olho
d’Água Azul.31 A historiadora Fátima Martins Lopes atentou para o fato de que o Diretório
dos Índios visava a vigilância dos índios. Segundo a autora, a criação das vilas visava a
inserção dos indígenas em novas unidades coloniais que possuíssem câmara, cadeia, praças,
pelourinho, residências individuais, entre outros elementos. Esta ação visava mudar a cultura
indígena para um espaço regrado estética, politica e moralmente. Instituiu-se o ensino da
língua portuguesa, e de ofícios como rendeiras, sapateiros, marceneiros, entre outros. Por tal
motivo, os índios não deveriam distanciar-se da vila para que pudessem ser inseridos em um
novo contexto urbano.32
Assim, em 1761, o governador Lobo da Silva ordenou ao diretor da nova vila de
Estremoz, Antônio de Barros Passos, que os novos lotes de terra que fossem concedidos aos
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AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 3, Doc. 204.
BNRJ, I – 12, 3, 35, fl. 6v., Carta do governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, ao diretor da vila
de Estremoz, Antônio de Barros Passos, em 12/12/1760.
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LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade. p. 354.
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LOPES, Fátima Martins. Op cit., p. 485.
29

23

índios deveriam localizar-se nas proximidades da vila. As terras vizinhas à antiga missão de
Guajiru, incluindo terras que pertenciam a uma fazenda da Companhia de Jesus, foram
demarcadas para os índios que ainda não haviam recebido seus lotes de terras, em permuta
com as terras que haviam sido demarcadas anteriormente na Cidade dos Veados e no Olho
d’Água Azul.33
Atenta-se para o fato de que não foi possível perceber, por meio da documentação
utilizada, se, após a demarcação feita pelo ouvidor Gama e Casco34 em fevereiro de 1761, os
índios passaram a ocupar a terra Cidade dos Veados. Assim, não foi possível verificar se
durante o processo de decisão de como seriam repartidas as terras, se alguns dos índios da
antiga missão de Guajiru migraram das terras da nova vila de Estremoz para a Cidade dos
Veados e Olho d’Água Azul. Contudo, acredita-se, por meio de uma correspondência entre o
diretor da vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, e do governador Lobo da Silva, que
alguns índios migraram para a Cidade dos Veados, ou mesmo que já se encontravam na
localidade, pois o governador, ao decidir que as terras indígenas deveriam localizar-se nas
proximidades da vila, fez a seguinte ressalva:

Aos índios que se acham plantando em terras antigas não é justo tirar-lhes
para se darem a outros quando nelas devem ter preferência a todos pelo
antigo beneficio de as haverem com antecipação [ilegível] nem também será
necessário lhes dar novas datas, logrando nas ditas terras toda a extensão
competente a sua agricultura.35

Acredita-se que a terra “antiga” a qual referenciou Lobo da Silva seja referente à
Cidade dos Veados ou mesmo Olho d’Água Azul. Lobo da Silva afirmou na citação acima
que os índios de Guajiru tinham preferência naquelas terras “pelo beneficio de as haverem por
antecipação”, possivelmente fazendo referência ao fato de a primeira doação daquela terra ter
sido para os índios de Guajiru, em 1727.
Os pequenos lotes de terras foram demarcados para os índios junto à antiga missão
de Guajiru, bem como para alguns novos moradores que foram inserindo-se junto aos índios
nas novas vilas erigidas.36 O governador de Pernambuco, Luís Diogo Lobo da Silva, insistiu

33
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diretor da Vila de Estremoz, Antônio de Barros Passos, em 29/08/1761.
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para que os índios recebessem os lotes de terra nas proximidades da vila de Estremoz,
alegando que caso os índios morassem na Cidade dos Veados, devido à distância, não
conseguiriam exercer suas atividades como ir à missa e comercializar seus produtos na vila. 37
A decisão do governador prevaleceu e os índios tiveram que aceitar as terras de menor
qualidade vizinhas à nova vila de Estremoz.
Mesmo com a decisão do governador de lotear as terras dos índios nas proximidades
da vila de Estremoz o então juiz ordinário de Igarassu, João Carneiro da Cunha solicitou ao
rei Dom José I a indenização38 de três léguas de terras: uma referente à Cidade dos Veados;
uma referente ao lugar onde a nova vila de Estremoz foi erigida; e uma na ribeira do CearáMirim.39 O capitão afirmou que as ditas terras lhe pertenciam por meio da herança de seu pai,
Manuel Carneiro da Cunha, o qual teria comprado as terras de outros indivíduos. Além disso,
explicou que a perda de tais terras implicava-lhe em grandes prejuízos, visto que as mesmas
lhe serviam para a criação de gado e haviam sido compradas.40
Maria Regina Celestino de Almeida atentou para o fato de que a aplicação do
Diretório dos Índios muitas vezes foi adaptada dependendo da localidade a ser instituído,
como por exemplo, na capitania de Pernambuco e suas anexas – Rio Grande do Norte, Ceará
e Paraíba.41 O responsável pela aplicação do Diretório dos Índios na capitania de Pernambuco
e suas anexas, o governador Lobo da Silva, diferente do estipulado pelo Diretório, o qual
ordenava que as terras indígenas deveriam ser repartidas igualmente entre os índios da
mesma, optou por repartir as terras de acordo com a graduação, cargos e postos ocupados
pelos moradores da nova vila de Estremoz.
É sabido que os índios da antiga missão de Guajiru não puderam tomar posse da
Cidade dos Veados pela decisão do governador de Pernambuco. Contudo, também não se
encontrou registros de que a dita terra continuasse sob a posse de João Carneiro da Cunha,
nem de que o mesmo tivesse recebido a indenização solicitada por ele neste último
requerimento de 1761.
Não se encontrou nenhuma relação específica entre os membros da família Carneiro
da Cunha e o governador de Pernambuco. Entretanto, verificou-se que simultaneamente às
37
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decisões do governador sobre a divisão das terras indígenas, este possuía conhecimento de
quem era alguns dos membros da família Carneiro, incluindo o próprio João Carneiro da
Cunha. Observou-se que em 3 de maio de 1761, João Carneiro da Cunha, então juiz ordinário
da Câmara de Igarassu, enviou uma correspondência para Lobo da Silva sobre a prisão de
uma índia na capitania de Pernambuco.42 Em 4 de maio de 1761, também se verificou outra
correspondência, desta vez, de Luiz Diogo Lobo da Silva para Francisco Xavier Carneiro da
Cunha, filho de João Carneiro da Cunha43 e então capitão-mor de Igarassu. Tratava-se de
outro caso de aprisionamento indígena na capitania de Pernambuco.44
Embora os assuntos tratados nestas duas correspondências não fossem referentes às
querelas ocorridas na capitania do Rio Grande, ambas podem refletir sobre uma possível
ligação entre o governador de Pernambuco, Lobo da Silva e membros da família Carneiro.
Será apresentada no terceiro capítulo a origem da família Carneiro; sua participação na
açucarocracia45; suas atuações por meio de cargos oficiais e patentes militares; construção do
patrimônio familiar; bem como do possível estabelecimento de redes clientelares, para
compreender as atuações e interesses da família.
Outra hipótese é que Luís Diogo Lobo da Silva de fato se empenhasse para
estabelecer a Direção conforme havia estabelecido em 1759. Luiz Diogo Lobo da Silva
pertencia a uma nobre família que servia à Coroa em atividades administrativas e militares. O
avô, Luís Lobo da Silva havia servido na Guerra da Restauração, e o pai, Manuel Lobo da
Silva serviu na Guerra de Sucessão Espanhola. Em 1684, Luís Lobo da Silva foi nomeado
governador de Angola, onde foi acusado de corrupção e teve os bens de sua família
arrendados para que as dívidas fossem pagas à Coroa. O governador de Pernambuco, Luís
Diogo Lobo da Silva, iniciou sua carreira a partir dos catorze anos e desde então serviu à
Coroa, sendo considerado um homem honesto e correto em suas ações.46
42

BNRJ, I – 12 – 3 – 35, fls. 32V. CARTA de Luiz Diogo Lobo da Silva para João Carneiro da Cunha:
03/05/1761.
43
FONSECA, Antonio José Victoriano Borges da. Nobiliarquia Pernambucana. Rio de Janeiro: Biblioteca
Nacional, 1935, v.1. p. 197-203.
44
BNRJ, I – 12 – 3 – 35, fls. 32V.
45
Segundo Evaldo Cabral de Mello, o termo açucarocracia refere-se aos indivíduos que se identificavam como
os “principais de terra” e a “nobreza da terra”, senhores de engenho e lavradores, os quais articularam o discurso
do nativismo pernambucano, argumentando as consecutivas conquistas da capitania: contra os índios no século
XVI; e expulsão dos holandeses no século XVII. Tal discurso nativista ainda promovia tais indivíduos como os
únicos homens dignos a exercerem os cargos régios de Pernambuco devido aos serviços prestados ao rei.
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos: nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-1715. São
Paulo: editora 34, 2003. p. 159.
46
SOUZA, Laura de Mello e. A remuneração dos serviços: Luiz Diogo Lobo da Silva. In: ______. O sol e a
sombra: política e administração na América portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das letras,
2006. p. 336-339.

26

A mudança da repartição de terras dos índios de Guajiru, que a princípio permitia a
ocupação da Cidade dos Veados, e posteriormente esta terra teria sido considerada distante e
por isso os índios receberam lotes de terras nas proximidades da nova vila de Estremoz, pode
ser percebida, hipoteticamente, como uma possível ligação entre a influente família Carneiro
e Lobo da Silva. Ao não conceder a Cidade dos Veados aos índios de Guajiru, possivelmente
Lobo da Silva estaria garantindo, ou colaborando, para que João Carneiro da Cunha
continuasse a assegurar suas posses na ribeira do Ceará-Mirim.
Deste conflito pela posse da terra Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul, pretendese destacar, sobretudo, as motivações e as concepções de posse de cada parte envolvida.
Busca-se compreender como as motivações de cada grupo envolvido possibilitou o uso de
estratégias específicas e estabelecidas para tentar tomar posse das terras Cidade dos Veados e
Olho d’Água Azul.
Dessa forma, no primeiro capítulo, intitulado “Envolvidos parte I: os jesuítas”, será
explicitada a atuação dos inacianos na capitania do Rio Grande, destacando a posse de terras
pela ordem jesuítica, apontando alguns conflitos ocorridos entre estes e os moradores da
capitania. Será analisado o processo de aldeamento da missão de Guajiru pelos missionários
inacianos. Também será problematizado a jurisdição das terras que pertenciam à Companhia
de Jesus e as que pertenciam às missões dirigidas pela dita ordem, demonstrando por meio do
exemplo da Cidade dos Veados que muitas vezes a jurisdição entre os bens e posses das
missões por vezes se confundiam com os bens da Companhia de Jesus. Buscar-se-á
compreender a mentalidade possessória da ordem inaciana e de suas implicações na capitania
do Rio Grande, sobretudo, no caso da terra Cidade dos Veados.
No segundo capítulo, “Envolvidos parte II: os índios de Guajiru”, será analisada a
participação dos índios da missão de Guajiru no conflito pela posse da Cidade dos Veados e
Olho d’Água Azul. Tentar-se-á perceber os interesses e as motivações dos índios em tomar
posse da Cidade dos Veados. Neste capítulo será destacado o levante dos índios da missão
após serem impedidos de tomarem posse das terras em questão, as quais foram demarcadas
para outros indivíduos. Será problematizado por meio dos testemunhos presentes na devassa
sobre o ocorrido, que os índios estavam insatisfeitos com os vizinhos que se apossavam de
suas terras; e que por outra perspectiva o levante teria sido incitado pelos moradores da região
com o objetivo de tomar posse da terra dos índios. Buscar-se-á também neste capítulo refletir
sobre a tentativa de imposição da mentalidade possessória portuguesa aos indígenas,
sobretudo por meio das imposições do Diretório dos Índios, o qual determinou que as terras
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comunais indígenas fossem divididas em lotes. Serão analisados os interesses e estratégias
indígenas para ter acesso à terra.
No terceiro e último capítulo, “Envolvidos parte III: os Carneiros”, será apresentada
a família Carneiro da Cunha e seu interesse em manter um patrimônio na região. Buscou-se
informações sobre a origem da família, da busca por estabelecer um patrimônio, e as atuações
de seus membros em cargos administrativos e em postos militares na América portuguesa.
Percebeu-se o intento da família em perpetuar-se por meio: da repetição dos nomes de seus
descendentes; de casamentos intrafamiliares, bem como com famílias especificas; da busca
pelo status por meio de associações com instituições honrosas, como a Santa Casa de
Misericórdia; de comprovação de ascendência pura por meio da solicitação do hábito do
Santo Oficio. Percebeu-se que a família não se limitou a atuar apenas em Pernambuco, tendo
alguns de seus membros exercido cargos administrativos em outras capitanias, como no Ceará
e Rio Grande. Nestas duas capitanias, os mesmos membros da família preocuparam-se em
solicitar sesmarias e comprar terras em ribeiras específicas, na ribeira do Jaguaribe, no Ceará,
e no Ceará-Mirim, no Rio Grande.
Assim, a partir dessas três perspectivas sobre a posse de terras na capitania do Rio
Grande - dos Jesuítas; dos índios da missão de Guajiru; e da família Carneiro da Cunha percebe-se a necessidade de análise das diferentes mentalidades possessórias da América
portuguesa.
Para a construção dos capítulos serão analisados documentos de diferentes origens e
finalidades: cartas de sesmarias; alvarás régios; correspondências entre autoridades das
capitanias do Rio Grande e Pernambuco, bem como correspondências entre vassalos e o
Conselho Ultramarino; processos de averiguação de levante - devassa; genealogias, entre
outros. Trata-se do cruzamento de diferentes fontes, dialogando-se com a bibliografia
referente ao tema.
O ponto de partida desta pesquisa foi o trabalho de inserção de dados das sesmarias
referente à capitania do Rio Grande do Norte, no banco de dados on-line: Plataforma SILB –
Sesmarias do Império Luso-brasileiro47 – projeto do Departamento de História da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pela professora Carmen Oliveira
Alveal. Após a leitura de diversas cartas de sesmarias nas capitanias do Rio Grande e Ceará,
percebeu-se que algumas terras foram concedidas a membros da família Carneiro da Cunha
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em diferentes capitanias. Com o cruzamento de dados e leitura da historiografia norte riograndense, percebeu-se o envolvimento dessa família no conflito pela posse da Cidade dos
Veados.
Busca-se perceber as diferentes estratégias e diferentes percepções pela posse de
terra na capitania do Rio Grande por meio do caso da Cidade dos Veados. Espera-se que as
considerações obtidas por meio da pesquisa possibilitem uma maior compreensão da
complexidade sobre a mentalidade possessória do século XVIII.

1.2. Por uma história social da propriedade

Para uma melhor compreensão acerca do conflito pela posse de terra aqui
apresentado, faz-se necessário ainda discutir sobre os precursores e influências que a história
social da propriedade percorreu, desde o início do século XX até a atualidade.
Para a discussão de uma história social da propriedade, a historiografia brasileira
baseou-se em alguns trabalhos de historiadores europeus referentes ao tema, bem como outras
linhas de pesquisas aproximadas também o fizeram, como a história agrária e agrícola. Cabe
aqui explanar quais foram estes autores e suas obras que possibilitaram um novo olhar sobre a
propriedade.
O medievalista Marc Bloch foi um dos historiadores que inauguraram a perspectiva
social sobre o meio rural. Bloch foi um dos fundadores da Revista Annales d´histoire et
sociale em 1929, a qual preconizava uma história social e econômica por meio de uma
“história problema”, na qual não seriam mais aceitos os modelos narrativos nem as
periodizações clássicas, e sim a investigação de questões colocadas em evidência.48 Em A
terra e seus homens, obra de 1926, Bloch analisou as reformas agrárias durante a Revolução
Francesa que decretou a propriedade privada como um direito inalienável. 49 Ao perceber a
resistência da população às mudanças das leis, Bloch passou a perceber os conflitos de
interesses existentes entre a propriedade coletiva e a individual, sendo esta última validada
por meio das leis e, consequentemente, pelos cercamentos, partilhas, e pela usurpação de
terras comunais por grandes senhores.
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Bloch partiu das prerrogativas sociais e econômicas dos Annales para então analisar
o meio rural da França em diversos aspectos: a agricultura, a estrutura agrária, e também as
práticas e os costumes rurais regionais. Muitos desses trabalhos foram publicados
gradualmente na revista Annales entre 1931 e 1944, os quais foram compilados na obra A
história rural francesa.50
A contribuição de Bloch foi perceber o rural e a propriedade em uma perspectiva
maior que apenas fins produtivos, problematizando o acesso à terra, e as mutações jurídicas
com relação à mesma, sobretudo, a transição da propriedade coletiva para a individual. Além
disso, Bloch foi o primeiro a utilizar a expressão “mentalidade proprietária”, pensando na
propriedade individual, moderna, como resultado de um processo histórico.51 Bloch tinha
como metodologia a história comparada. Assim, em muitos ensaios buscou aproximar a
política dos cercamentos da França com o caso inglês.52
Marc Bloch foi um historiador comprometido com uma história nova,
problematizadora e preocupada com as massas anônimas. Além disso, Bloch era um
historiador das mentalidades. A história das mentalidades como campo historiográfico
privilegia os modos de pensar, agir e sentir dos indivíduos de uma época, sendo os temais
mais comuns: a religiosidade, a sexualidade, os sentimentos coletivos, e a vida cotidiana. A
história das mentalidades surgiu desde o final do século XIX, com os trabalhos de Jules
Michelet, La sorcière,53 de 1862, e de Georges Lefebvre, La Grande peur de 178954, de 1932.
Desde os primórdios da revista Annales d´histoire èconomique et sociale, criada em
1929, seus diretores, Marc Bloch e Lucien Febvre, já tinham como objeto de estudo a
mentalidade: La societé feodale,55 de Marc Bloch, analisou o meio rural francês em
perspectiva comparada; Les rois thaumaturges56, também de Marc Bloch, analisou a crença
difundida na Europa durante mais de milênio, de que os reis da França e Inglaterra teriam o
poder de curar, com seu toque, as inflamações associadas a tuberculose: escrófulas; Un destin,
Martin Luther57, de Lucien Febvre, analisou modos de pensar no século XVI.
A primeira geração da revista pretendia tirar a História de seu confinamento, das
barreiras disciplinares. Os Annales propuseram um alargamento do campo da história,
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desertando o terreno da política, e orientando os historiadores para outros interesses: a
natureza, a paisagem, a população, a demografia e os costumes. Ampliando as fontes e os
métodos para o estudo de história, agora incluindo a estatística, linguística, psicologia,
numismática e arqueologia.
A segunda geração dos Annales privilegiou o aspecto econômico em detrimento das
outras vias esboçadas, como a história das mentalidades e a psico-história, todas essas áreas
passaram a ser menos prezadas no decorrer desse período em benefícios dos estudos
especificamente econômicos.58
Fernand Braudel, que sucedeu na direção da revista a partir de 1947, opôs a influência
da escola geográfica, a geografia lhe permitiu valorizar a longa duração, minorar o peso do
homem como ator da história ao substituí-lo por um sujeito espacial. Braudel defende uma
tripartição temporal, acessando a história quase imóvel, para ele, primordial, em uma
arquitetura na qual a geo-história se identifica, portanto, com uma duração muito longa, a
longa duração.59
A partir de 1969, Fernand Braudel confiou os Annales à um novo diretório, agora
colegiado, composto por André Burguière, Marc Ferro, Jacques Le Goff, Emmanuel Le Roy,
e Jacques Revel. A nova geração, a terceira, sensível como as outras interrogações do
presente, mudou o rumo de seu discurso ao desenvolver a antropologia histórica. Ao
responder ao desafio da antropologia estrutural os historiadores dos Annales retomam uma
vez a roupagem dos rivais mais sérios e confirmam suas posições hegemônicas. O preço a
pagar por essa nova readaptação é o abandono dos grandes espaços econômicos braudelianos,
o refluxo do social para o simbólico e para o cultural. Nasce assim uma nova história sócio
cultural.60
A escola dos Annales abre-se, nos anos 1970, aos estudos das sensibilidades e da
cultura material. O historiador dos Annales segue o caminho do etnológico e abandona os
aspectos econômicos. Se nos anos 1950, o olhar se dirigia aos fundamentos do crescimento,
aos avanços técnicos, às ultrapassagens dos limites espaciais, os anos 1970 desloca o olhar
social para os bloqueios, as inércias e as permanências dos sistemas sociais. No centro do
discurso dos Annales, encontra-se uma descrição da vida cotidiana tanto material quanto
mental das pessoas comuns das sociedades do passado.61
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A história das mentalidades, dessa forma, possui uma trajetória peculiar, sem,
contudo, ser homogênea como área de pesquisa histórica. As divergências entre os
historiadores da área, bem como os críticos externos à área, apontam vários dilemas com
relação aos conceitos de mentalidade: irredutibilidade da mentalidade a fatores econômicos;
necessidade de articulação com totalidades históricas; aproximação com a antropologia
(perspectiva da longa duração); resgate do lado humano e individual da história.62
A falta de homogeneidade na área de pesquisa histórica das mentalidades gerou três
variantes da mesma: 1) uma história das mentalidades relacionada à tradição dos Annales, na
qual o estudo do mental deve ser articulado a totalidades explicativas; 2) uma história das
mentalidades que articula mentalidade a ideologia; 3) uma história das mentalidades
compromissada na descrição de épocas ou episódios do passado sem discussão teórica de seus
objetos.63
Cabe esclarecer que o presente trabalho, embora se utilize do conceito de
mentalidade, de “mentalidade proprietária”, partindo dos estudos de Marc Bloch sobre as
reformas agrárias durante a Revolução Francesa64, não é um trabalho da história das
mentalidades, e sim da história social como se estabelecerá nesta revisão historiográfica.
Para compreender as diferentes formas de acumulação e manutenção de bens e das
estratégias utilizadas pelos diferentes indivíduos na América portuguesa utilizou-se do
conceito “mentalidade proprietária” do jurista Paolo Grossi.65 Para Grossi, o modelo de
propriedade moderna, predominante na sociedade, sobretudo a partir do século XIX, é apenas
um modelo proprietário, que pode conviver com outros. Neste sentido, há diferentes modelos
proprietários, pois propriedade seria antes de tudo mentalidade, não podendo constituir-se
somente em uma regra técnica, sendo uma resposta ao eterno problema da relação entre
homens e coisas. Além disso, como a propriedade é fruto da mentalidade de determinado
sujeito de determinado período, as mudanças de mentalidades ocorreriam lentamente, atuando
na esfera da longa duração.
Retomando a revisão historiográfica sobre propriedade uma história social do meio
rural inglês foi elaborada décadas mais tarde por Edward Palmer Thompson. O historiador
inglês E. P. Thompson foi militante do partido comunista. Sua obra célebre é A formação da
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classe operária inglesa, de 1963. Nesta última, Thompson demonstrou que a formação da
classe operária inglesa, entre o final do século XVIII e início do XIX, tratava-se de um
processo da formação histórica, na qual a classe trabalhadora foi atuante de acordo com
alguns condicionantes sociais. Nesta obra Thompson percebeu que a classe operária não era
homogênea nem estática, redefinindo assim, o conceito de classe social, passando a considerar
esta como relações construídas e mutáveis ao longo dos tempos.66
Esta importante perspectiva de Thompson também foi refletida em seus estudos
acerca das interpretações do direito à propriedade na Inglaterra no século XVIII. Em Senhores
e caçadores, de 1975, o historiador analisou as origens da Lei Negra na Inglaterra no século
XVIII, percebendo o processo de sua elaboração e de suas múltiplas interpretações. 67
Thompson, na referida obra, continuou a reformular o marxismo vulgar para o qual o domínio
da lei era uma dissimulação do domínio de classe. O autor aponta que é necessário avançar
nesta definição, pois se deve perceber a lei como um campo de conflitos entre classes e intraclasses.
Na década de 1980, Thompson publicou uma coletânea de estudos sobre os usos do
direito comum, da lei, e das noções de direito à propriedade na Inglaterra do século XVIII, na
obra Costumes em comum. Trata-se de vários estudos sobre as consequências sociais do
desenvolvimento agrícola e, sobretudo, dos conflitos ocorridos pela distinção e emancipação
dos direitos escritos perante os direitos consuetudinários. Thompson percebeu que entre a
população rural da Inglaterra havia uma forte herança social marcada pelo costume,
principalmente referente aos usos da terra e de suas matérias-primas. Para Thompson, o
crescimento das cidades na Inglaterra e suas consequências, como a pressão demográfica e o
aumento do valor das terras no mercado, geraram um rigoroso controle sobre os usos da terra,
invalidando os direitos costumeiros locais, gerando protestos e resistências do povo contra os
grandes proprietários de terra.
Os estudos de Thompson influenciaram linhas de pesquisa direcionadas ao social.
Para a história social da propriedade em muito contribuiu visto que possibilitou que os
historiadores atentassem para o fato de os grupos sociais não serem imutáveis, e sim formados
por meio de relações construídas e modificadas de acordo com condicionantes sociais e que a
lei é um campo de conflito, de lutas, e de interesses, possibilitando um olhar mais crítico das
ações dos indivíduos e de seus grupos, e de suas lutas e interesses por meio dos usos da lei.
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A perspectiva e a metodologia da micro-história italiana também colaborou para uma
história social da propriedade. A micro-história surgiu por meio dos historiadores Giovanni
Levi e Carlo Ginzburg no início da década de 1980, e tinha como proposta a pesquisa
histórica com uma menor escala de observação para melhor análise. O historiador italiano
Giovanni Levi publicou, em 1985, A herança imaterial. Nesta obra, a partir de uma fonte
muito particular, as anotações e registros de exorcismos do padre Giovan Batista Chiesa,
datadas do final do século XVII, o autor passou a investigar os exorcizados pelo padre e a
reconstruir a história de um vilarejo ao norte da Itália, Santena. Partindo da racionalidade
camponesa local, Levi estabeleceu as formas hierárquicas do lugar, bem como percebeu o
funcionamento de um iniciante mercado de terras local.68
Ao analisar os registros de compra e venda de terras, Levi percebeu que o mercado
de terras no século XVII naquela localidade era imperfeito, que não obedecia a uma
racionalidade moderna a qual viria a padronizar os preços das terras, pois estava repleto de
ligações parentais e de amizades. Ao analisar estatisticamente os preços das terras vendidas
em vilarejos na Itália, Levi demonstrou que os preços em muito variavam sem um motivo
aparente. Ao cruzar várias fontes, Levi percebeu algo para além da economia que alterava os
preços das terras: questões pessoais entre parentela, vizinhança, amizade, e caridade, que
geravam conflitos e negociações relacionados a heranças, dívidas, empréstimos, entre outras
situações.69
Por meio deste estudo, Levi atenta a todos aqueles que trabalham com as relações
sociais referentes à terra, sobre a necessidade de relacionar fatores econômicos ao cultural e
político, pois: “o fluxo material dos bens, da terra em particular, sanciona as relações sociais e
é condicionado por elas”.70
Outra grande influência para a história social da propriedade é o Centre de Recerca
d´História Rural da Universidade de Girona, focado nas discussões de propriedade na
Espanha do século XVIII. A coordenadora do centro, a catalã Rosa Congost Colomer, é a
maior expositora. A historiadora possui várias publicações sobre a temática da propriedade na
Espanha do século XVIII: Els propietaris i els altres71; Els darrers senyors da Cervià de Ter.
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Investigaciones sobre el caráter mutante de la proprieta72; e Tierras, leyes, Historia. Estudos
sobre ´la gran obra de la propiedad.73
Congost analisou a Revolução Liberal espanhola comparando-a com o modelo
francês. O objetivo da autora foi desconstruir a ideia de que o caso francês, bem como o
inglês, serviam de modelo para qualquer estudo sobre revolução liberal e do processo de
absolutização da propriedade.74 Nos modelos francês e inglês, os quais aqui foram
explicitados respectivamente por meio de Bloch e Thompson, associou-se a abolição dos
direitos feudais com o processo de garantia da propriedade. Congost, em seus estudos,
demonstrou que tais modelos não se aplicaram à Espanha, pois não houve uma
desapropriação das terras feudais, e sim o inverso, a sua asseguração perante a legislação. 75
O que Congost buscou demonstrar foi que analisar as mutações da propriedade
requer um estudo aprofundado de cada região, especificamente, de seu contexto histórico e de
suas particularidades, o que em muito contribui para uma história social da propriedade.
Trata-se de reconhecer as diferenças entre modelos históricos partindo dos condicionantes de
cada sociedade. Ao analisar as questões da propriedade espanhola, Congost contribui para as
reflexões acerca da propriedade na sociedade ibérica, e consequentemente para os estudos da
América portuguesa.
A historiografia internacional desde as primeiras décadas do século XX passou a
preocupar-se com uma história social do meio rural e do acesso à terra. Tais estudos,
provenientes, sobretudo, da Revista Annales d´histoire et sociale, preocupavam-se com as
estruturas agrárias, os meio de produção, e da apropriação da terra. Esta historiografia
influenciou alguns historiadores brasileiros que décadas depois passaram a dedicar-se a tais
questões no Brasil.76 A este respeito a historiadora Maria Yedda Linhares77 foi um dos
grandes nomes que inauguraram no Brasil o campo de pesquisa da história agrária ou da
agricultura, juntamente com Francisco Carlos Teixeira da Silva78 e Ciro Flamarion Santana
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Cardoso.79 A proposta de tais historiadores era sistematizar a utilização de documentos
cartoriais e demográficos, para o estudo de aspectos da história da agricultura, particularmente
os relacionados a sistemas de trabalho, produção de alimentos, estrutura ocupacional, o
cotidiano, as mentalidades, e o uso da terra. Tratava-se da busca por dados sobre o trabalho, e
maneiras de enriquecer e evitar o empobrecimento.
Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira da Silva discutiram as formas de
abastecimento do mercado interno na América portuguesa e destacaram a contribuição da
brecha camponesa na constituição de um protocampesinato na colônia. Além da brecha
camponesa, os autores também perceberam que havia lavradores diretamente subordinados
aos senhores de engenho. De acordo com os autores, a brecha camponesa não era a única
forma de produção de alimentos na colônia, pois, às margens dos latifúndios, existia toda uma
parcela de produtores vinculados a estes, e que deveriam atender suas necessidades não
apenas como meio de conseguir a renda de que necessitavam, mas também, de garantir uma
relação de subordinação com os senhores de terras, a qual era permeada de tensões.80
Essa historiografia nova no Brasil acerca da história agrária focou na história da
agricultura, nas técnicas de produção, e na economia do mundo rural.81 Entretanto, segundo a
historiadora Márcia Motta, a qual viria a revisar esta historiografia, aponta que os
historiadores brasileiros sobre o meio rural eram “míopes” às diversas contribuições da
história cultural e da micro-história, as quais propiciaram inúmeras reflexões sobre as
dinâmicas do acesso à terra.82 Motta ainda afirmou que até recentemente não eram
consideradas importante as distintas formas de acesso à terra, sendo temas geralmente
abordados minimamente em notas de rodapé, sem refletir e enaltecer a complexidade das
posses e dos direitos de uso da terra.83
Alguns estudos sobre a América portuguesa que ainda se articulavam à linha de
pesquisa da história agrária contribuíram de alguma forma pra as reflexões de uma história
social da propriedade. Em Segredos internos, publicado em 1985, o brazilianista Stuart
Schwartz analisou a produção açucareira da Bahia do século XVI ao XIX. Neste estudo, o
autor refletiu sobre alguns pontos importantes a respeito da propriedade. Segundo Schwartz,
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os senhores de engenho buscavam deter o poder sobre suas terras por questões não apenas
econômicas, mas também sociais, pois visavam afastar possíveis indivíduos que
confrontassem seu poder, e muitas vezes por medida conciliatória arrendavam pequenas áreas
de suas propriedades a fim de validar seu poder sobre a terra.84
Em Terra, trabalho e poder, publicado em 1988, Vera Lúcia Amaral Ferlini analisou
documentos referentes ao engenho Sergipe do Conde, na Bahia, e demonstrou como a
organização da terra, da propriedade, e da posição predominante dos senhores de engenho
asseguraram a concentração da renda e a hierarquia necessária para o funcionamento do
“sistema colonial”, subordinando lavradores.85 Ferlini avançou nas interpretações de Schwartz
acerca dos usos da propriedade, sobretudo dos aforamentos, pois buscou compreender como
os aforamentos, as enfiteuses, e o sistema sesmarial, funcionavam jurídica e empiricamente.
Ao comparar as ordenações, alvarás, e as práticas dos usos da terra tanto por parte dos
senhores como dos lavradores, Ferlini sugeriu um panorama de conflitos sociais tramados por
disputas pela terra.86
Ferlini demonstrou que a complexidade do acesso à terra era importante para
compreender a própria sociedade açucareira. Contudo, mesmo com todas as contribuições, a
análise da propriedade na América portuguesa não era o foco das análises de Ferlini, e sim as
relações entre senhores, lavradores e escravos, e o desenvolvimento econômico da atividade
açucareira.
A historiadora Sheila de Castro Faria, na obra A colônia em movimento, de 1998,
analisou a mobilidade social, econômica e espacial das famílias de diversos grupos sociais do
século XVIII, de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro.87 Tratava-se de analisar a atuação
das famílias na dinâmica de áreas de implementação e expansão de atividades econômicas
rurais. A autora, utilizando-se de variadas fontes (inventários, testamentos, registros
paroquiais, mapeamentos agrários e populacionais, entre outras) inovou na percepção da
multiplicidade de grupos e de trajetórias. Ademias, Sheila de Castro Faria analisou o processo
de acumulação e transmissão de bens da elite local e percebeu estratégias para tal
manutenção: escolhas de matrimônios e recasamentos; apadrinhamentos; e elaboração de
testamentos.
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Em continuidade desta perspectiva acerca da complexidade da propriedade, a
historiadora Márcia Maria Menendes Motta defendeu sua tese em 1996, Nas fronteiras do
poder: conflito e direito à terra no Brasil do século XIX, a qual foi publicada em 1998, e
reeditada em 2008. Esta pesquisa marcou o início dos estudos direcionados a uma história
social da propriedade. Nesta obra, Motta realizou um primoroso estudo no qual se debruçou
sobre a Lei de Terras de 1850. A autora percebeu que na historiografia as questões que
envolviam a lei de 1850 eram polêmicas, pois não havia consenso sobre sua origem,
finalidade e aplicação.88 Com forte influência de Thompson, Motta revisou a historiografia e
outros estudos acerca da Lei de Terras e em seu estudo constatou as ambiguidades e as
contradições nas formulações e aplicações dos artigos da referida lei. Motta percebeu, por
meio das análises dos registros paroquiais, e também da ausência deles, juntamente com
antigos títulos de sesmarias, que era costume as práticas irregulares de acesso à terra,
sobretudo, por parte dos grandes proprietários.89
Motta demonstrou que durante a cessão do sistema de doação de terras por meio de
sesmarias, em 1822, até 1850, ano em que foi decretada a Lei de Terras, não houve a
elaboração de uma legislação no Brasil referente ao acesso à terra. Motta afirmou que este
período não apenas legitimou a posse como meio de acesso à terra, visto que tal prática foi
consagrada na regulamentação da Lei de Terras em 1854, como também possibilitou que
grandes proprietários de terra usurpassem terras devolutas que por lei deveriam passar a ser de
domínio do Estado. Tratava-se de senhores com muitas articulações políticas que por meio de
negociações com a Câmara, e/ou com outros indivíduos influentes, sonegaram informações
aos agentes do Império e expandiram suas fronteiras territoriais.90
Motta ainda analisou conflitos que envolveram senhores de terras e agregados na
freguesia da Paraíba do Sul, província do Rio de Janeiro, ocorridos em meados do século
XIX. Na análise desses conflitos buscou compreender o jogo de interesses de cada um dos
envolvidos, demonstrando as várias estratégias dos grandes proprietários, bem como de
pequenos posseiros e arrendatários, para assegurar a posse de suas terras.
As pesquisas de Márcia Motta influenciaram muitos outros estudiosos de uma
história social da propriedade, os quais se dedicaram a escrever sobre a temática com a
particularidade de diferentes regiões do Brasil e de diferentes temporalidades, da época
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moderna à atualidade.91 Visto que a história social da propriedade alargou suas perspectivas
pelas variações das questões referentes à propriedade, bem como ampliou as temporalidades
de análise, cabe ainda destacar as perspectivas da história social da propriedade referente ao
período colonial, sobretudo referente aos conflitos derivados de posse de terras.
Os estudos sobre as dinâmicas de acesso à terra que envolveram grandes senhores
proprietários de terra na América portuguesa buscaram articular as variadas ações referentes à
propriedade com as atuações políticas dos mesmos, e neste sentido, destacam-se os trabalhos
referentes às famílias que buscaram estabelecer seu patrimônio.
Uma das famílias mais emblemáticas referente à posse de terras na América
portuguesa é a família Ávila. Muitas obras dedicaram-se à trajetória da família, mas dois
trabalhos aqui serão destacados pela profundidade das análises e pelas reflexões propostas
acerca da construção do patrimônio dessa família.
Na obra O feudo, publicada em 2000, o jurista e cientista político Luiz Alberto
Moniz Bandeira, realizou um grande apanhado historiográfico e documental de 695 páginas a
respeito da família Ávila. Neste trabalho, Bandeira mapeou a genealogia da família, a qual
chegou à América portuguesa desde os primórdios da colonização, e manteve suas posses até
o século XIX, e destacou a busca da família por terras no percurso do rio São Francisco 92.
Bandeira evidenciou a empreitada familiar para formar um grande patrimônio, demonstrando
as várias estratégias da família para conquistar novas terras bem como exercer domínio sobre
aqueles que habitavam as terras. As posses territoriais da família estendiam-se ao longo do
vale do rio São Francisco. Eram grandes dimensões dos sertões da Bahia, Sergipe,
Pernambuco, Paraíba, Piauí, e Maranhão. Era uma área de 300.000 Km2, na qual a família
passou a arrendar sítios cobrando taxas anualmente.93 A família era conhecida pelo nome
Casa da Torre, a qual fazia referência ao morgadio e a moradia/fortificação dos Ávila na
Bahia. Um vínculo de morgado ocorria quando alguém instituía seus bens de forma que os
mesmos não pudessem ser vendidos ou divididos quando da morte do titular. Os bens da
família passavam a ser controlados por um único herdeiro, primogênito.
Em As ruinas da tradição, tese ainda não publicada, de 2003, o historiador Ângelo
Emílio da Silva Pessoa revisitou alguns temas propostos na obra O feudo, como o morgadio
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dos Ávila. O morgadio da Casa da Torre foi instituído em 1681, mas a preocupação com o
destino de seus bens é bem anterior, como demonstra Pessoa por meio do inventário post
mortem do primeiro Garcia d’Ávila, de 1609, no qual se dividiu os bens para poucos filhos e
deserdaram-se outros.94 Segundo Pessoa, a Casa da Torre conseguiu acumular bens e
conforme o morgado era sucedido pelos herdeiros, o patrimônio da família ampliava-se, bem
como sua influência política.95
O sucesso do vínculo de bens da Casa da Torre sugere uma reflexão a respeito da
transmissão dos bens, bem como uma comparação entre outras famílias que o fizeram, ou que
ao menos tentaram estabelecer um morgadio. Segundo Motta, que em novos trabalhos tem se
dedicado a analisar morgadios na América portuguesa, o vínculo de bens era uma tentativa do
instituidor do morgado de controlar o destino dos bens da família mesmo após sua morte. O
morgadio assim representava o esforço de perpetuação da família e da manutenção de seu
patrimônio, mantendo-o indivisível.96
As transmissões de bens também foram problematizadas pela historiadora Manoela
Pedroza, que defendeu sua tese Engenhocas da Moral em 2008, a qual foi publicada em 2011.
Nesta obra, Pedroza mapeou as redes de parentela e as dinâmicas de acesso à terra, analisando
a transmissão de patrimônio entre gerações e seus conflitos na freguesia de Campo Grande,
Rio de Janeiro, do final do século XVII ao início do XIX.97 Pedroza, com forte influência de
Levi, compreende que para analisar o mercado de terras primeiro faz-se necessário conhecer
as redes sociais estabelecidas, pois estas influenciaram as dinâmicas agrárias.98 Pedroza
analisou as estratégias de reprodução social das famílias senhoriais e verificou que a
distribuição de heranças era feita de forma desigual, priorizando-se na maioria das vezes o
filho mais velho, o qual geralmente permitia que seus parentes se estabelecessem nos
arredores de suas posses, e ficavam responsáveis por estabelecê-los em redes de
reciprocidade. Pedroza, contudo, demonstra que nem todos os membros das famílias
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conformavam-se com tal situação, exigindo cada herdeiro seu quinhão de terra ou bens
móveis.99
A pesquisa de Pedroza sugere uma multiplicidade de dinâmicas e de mentalidades de
acesso à terra e de sua transmissão por herança. Trata-se de examinar mais criticamente as
relações sociais entre senhores de mesmo grupo e de suas relações estabelecidas, para então
perceber alguns norteadores para o processo da acumulação de bens.
Em 2007, a historiadora Carmen Alveal defendeu sua tese, intitulada, Converting
Land into Property in the Portuguese Atlantic World, 16th-18th Century. Nesta tese, Alveal
realizou uma importante revisão historiográfica sobre o sistema sesmarial na América
portuguesa, analisou as ambiguidades, as múltiplas interpretações deste sistema, e ainda
destacou diversos conflitos ocorridos referentes à posse da terra.100 Como uma historiadora
social da propriedade, Alveal teve forte influência dos historiadores Thompson, Grossi, Levi,
Motta, entre outros, e realizou um minucioso estudo sobre as sesmarias desde a criação deste
sistema, e de suas mutações ao longo dos séculos XVI ao XIX, analisando as ordens reais,
alvarás, ordenações e as práticas e estratégias dessa sociedade colonial.
Alveal mapeou as redes sociais de algumas famílias senhoriais. A família Guedes de
Brito da Bahia destacou-se por requerer várias sesmarias e ter um grande domínio territorial, o
qual assegurava por meio de violência, da repressão, e da cobrança de aforamentos.101 A
família envolveu-se em uma disputa pela posse de terras com minas de ouro, na freguesia de
Jacobina, as quais foram solicitadas por roceiros e arrendatários que se recusavam a pagar
aforamento ao Guedes de Brito. Alveal demonstrou por meio das justificativas de ambas as
partes os diferentes usos e apropriações das leis e dos usos da terra, demonstrando que a lei
era um espaço de conflitos entre interesses divergentes.102 As contribuições de Alveal são
pertinentes a um olhar mais cuidadoso com os conflitos pela propriedade. Segundo a mesma,

Conceituar tais conflitos como meramente conflitos pela terra, ofuscaria as
várias dimensões sobre eles ocultadas e reduziria a análise que visa perceber
as diferentes percepções sobre a terra em confronto nos diversos casos. Na
tentativa de recuperar estas várias dimensões, nos deparamos com
documentos que envolveram múltiplos agentes. As várias dimensões que
aqui colocamos, sejam elas políticas, econômicas, jurídicas e culturais,
certamente estiveram integradas.103
99

Ibid. p. 95-130.
ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic World,
16th-18th Century. 2007. fls 387. Tese (Doutorado em História) – Johns Hopkins University, 2007.
101
Ibid. p. 274-286.
102
Ibid. p. 290-299.
103
Ibid. p. 304.
100

41

As análises de Alveal acerca das ambiguidades do sistema sesmarial e das múltiplas
interpretações dos usos da lei contribuem para a compreensão de alguns conflitos pela posse
de terra.
Estes trabalhos aqui analisados referentes às dinâmicas de acesso à terra e de sua
transmissão, bem como o mapeamento de redes sociais e de genealogias, os quais em muito se
inspiraram em historiadores sociais e da micro-história, formaram uma historiografia da
história social da propriedade na América portuguesa. As obras supra elencadas analisadas
por sua vez influenciaram novos trabalhos em diversos programas de pós-graduação no
Brasil, que ao pesquisarem dinâmicas de acesso à terra em localidades variadas e de grupos
sociais distintos, muitas dessas inéditas, constroem uma história social da propriedade mais
crítica e com melhores parâmetros, comparações e metodologias de análises.104
Considera-se a grande importância dos trabalhos recentes acerca da propriedade
pelas diferentes localidades estudadas, sobretudo, pelos grupos sociais distintos envolvidos,
pois, tais pesquisas servem para estabelecer comparações mais aproximadas entre os conflitos
pela posse de terra ocorridos na América portuguesa.

1.3. Indícios e apontamentos para uma história da propriedade norte-rio-grandense

No que se refere à historiografia norte-rio-grandense, esta se inicia com duas obras
de mesmo nome, História do Rio Grande do Norte, sendo uma publicada em 1921 e outra em
1922. Ambas foram solicitadas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte
para a comemoração do centenário da independência do Brasil. As obras fazem um apanhado
da história do Rio Grande do Norte desde o período colonial até a sua atualidade, que era o
início do século XX. Cabe ainda destacar que ambas as obras, devido ao contexto em que
foram elaboradas, possuem grande influência positivista, sendo obras pouco analíticas, e
preocupadas com descrições, tomando as fontes utilizadas como verdades absolutas.
A primeira obra História do Rio Grande do Norte foi elaborada pelo jurista Tavares
de Lyra, publicada em 1921. No tocante à posse de terras no período colonial da capitania,
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Lyra enfatizou a dificuldade inicial da conquista da mesma, descrevendo a empreitada e o
insucesso de João de Barros e de seus descendentes.105
Ao descrever o tímido processo de povoação da capitania do Rio Grande; a invasão
holandesa; a guerra dos bárbaros; e o processo de criação de novas vilas, Lyra atentou para
questões que envolviam conflitos pela posse de terras, mesmo que não tenha buscado
problematizar tais questões referentes à terra, o mesmo apontou a existência de querelas na
capitania do Rio Grande.
Um caso foi referente às terras pertencentes ao capitão-mor Jerônimo de
Albuquerque e seus filhos, solicitadas em 1604, nas quais foi instalado o engenho Cunhaú.
Tais terras foram consideradas com medição exorbitante e o rei ordenou que a mesma fosse
reduzida a sua metade por provisão de 28 de setembro de 1612. A família recorreu e tiveram
suas terras restituídas por meio do alvará de 2 de agosto de 1628. 106 O outro caso foi referente
à proibição por meio do capitão-mor do Rio Grande, Antônio de Carvalho Almeida (17011705), de que quarenta vaqueiros de Antônio da Rocha Pita expulsassem os moradores da
ribeira do Açu107 para sitiar suas fazendas.108
A obra História do Rio Grande do Norte, de 1922, do jurista Rocha Pombo, no que
se refere à posse de terra em muito se assemelha à obra de Tavares de Lyra, destacando a
dificuldade da conquista e povoamento da capitania, e dos conflitos decorrentes da invasão
holandesa. Bem como na obra de Lyra, Pombo não focou nas querelas referentes à posse de
terras, mas evidenciou por meio de diferentes casos a existência de conflitos provenientes
pelo acesso à terra na capitania do Rio Grande.109
Pombo destacou que, no governo do capitão-mor Geraldo Suny (1679-1681), tentouse corrigir alguns abusos que cometiam os sesmeiros de terras na localidade de Touros, os
quais impediam outros moradores de pescarem e de utilizarem as salinas da região. 110 Sobre a
Guerra dos Bárbaros, Pombo frisou um aspecto importante não ressaltado por Lyra, a disputa
pela posse de terras na ribeira do Açu. Fazendo referência às disputas entre colonizadores que
solicitavam sesmarias devolutas ou mesmo se apossavam de tais terras, Rocha Pombo
afirmou que durante os conflitos com os indígenas:
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[...] não se esquecia a questão das terras, negócio que sempre dava motivo a
grandes queixas, devido aos abusos que se praticavam nas concessões. Havia
um sem-numero de sesmarias completamente despovoadas e incultas.
Sesmeiros de légua ás dezenas residiam fóra da capitania.111

Outro conflito apontado por Pombo tratava-se dos aforamentos e arrendamentos.
Segundo o autor, os grandes proprietários de terra utilizavam-se de suas relações com
escrivães, advogados e juízes, os quais lhes acobertavam, para agenciar um “império sobre
terras”. Tais relações propiciavam um acordo que privilegiava os grandes senhores perante
aqueles que necessitavam arrendar suas terras.112
Há ainda uma terceira História do Rio Grande do Norte, do antropólogo e historiador
Câmara Cascudo, publicada em 1955. Bem como as duas obras anteriores, Cascudo faz um
apanhado da história do Rio Grande do Norte desde o período colonial até a sua atualidade,
década de 1950.113 Embora elaborada depois de três décadas da publicação das duas primeiras
“História do Rio Grande do Norte”, no que concerne a conflitos pela posse de terra Cascudo
não avançou muito além de seus precursores. Cascudo apontou dois conflitos pela posse de
terra já referenciados: o caso de Antônio da Rocha Pita, que tentou tomar posse de terras da
ribeira do Açu expulsando outros moradores114; e o caso de sesmeiros que não permitiam que
demais moradores usufruíssem da pesca e das salinas da região de Touros.115
Embora Cascudo tenha feito referência a casos já citados anteriormente, este autor
melhor descreveu os conflitos. Cabe destacar que o autor cruzou outras informações sobre os
conflitos, conseguindo identificar os sujeitos envolvidos, verificando seus bens, e exercício de
cargos administrativos ou patentes militares. Tal fato demonstra um olhar mais atento aos
interesses dos moradores da capitania do Rio Grande.
A historiadora Fátima Lopes, em Índios, colonos e missionários, publicação de 2003,
referente à sua dissertação defendida em 1999, estudou as missões religiosas na capitania do
Rio Grande, objetivando compreender as relações dos indígenas com os missionários e
colonizadores. A autora demonstrou a participação dos índios no contexto da dominação
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portuguesa, fosse por meio do aldeamento, da escravização, ou da participação militar e
econômica.116
Lopes percebeu a posse de terra como um fator determinante na colonização da
capitania. Segundo a autora, a colonização implicou em: “uma conquista territorial com o
intuito de esvaziar a terra [...] e também conseguir trabalhadores para a lavoura” 117. A autora
analisou o processo de aldeamento indígena na capitania e percebeu que não se tratava apenas
de uma forma de reduzir o espaço dos índios para melhor controlá-los, mas que também
visava desocupar a terra antes ocupada por indígenas.
Na tese Em nome de liberdade, defendida em 2005, a historiadora Fátima Lopes
continuou a analisar as relações estabelecidas entre os índios das missões religiosas,
missionários e colonos na capitania do Rio Grande. Nessa análise, Lopes focou na
transformação das missões religiosas em vilas, mudança esta colocada pelo Diretório dos
Índios de 1758, e na imposição de costumes cristão-europeus à população indígena.118 Nesse
contexto, Lopes afirmou que os índios da capitania do Rio Grande foram privados do acesso à
terra por uma política de utilidade econômica atenta às necessidades metropolitanas. 119 Ao
analisar o processo de fundação da vila de Estremoz, antiga missão jesuítica chamada de
Guajiru, Lopes percebeu alguns impasses entre o ouvidor Bernardo Coelho da Gama e Casco
e o governador de Pernambuco Lobo da Silva. Tais impasses referiam-se à posse ou não da
Cidade dos Veados pelos índios da dita missão. Lopes percebeu que os índios não ocuparam a
terra que tinham por direito devido ao conflito de interesses, tanto de vizinhos como também
das autoridades, sendo a primeira historiadora a tratar do caso foco dessa dissertação.120
Em 2007, o historiador Muirakytan Macêdo defendeu sua tese Rústicos cabedais, na
qual analisou o patrimônio e o cotidiano familiar no sertão do Seridó, na capitania do Rio
Grande, no século XVIII. Neste estudo, Macêdo analisou o patrimônio de algumas famílias da
dita região por meio de sesmarias e inventários, percebendo a posse de terras - fosse para a
criação de gado ou cultivo de alguns gêneros - juntamente com a posse de cargos
administrativos, na câmara, como propulsores para a ascensão do status de famílias.121
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Macêdo inovou na historiografia norte-rio-grandense ao perceber, por meio da
renovação historiográfica nacional e internacional, a relevância de analisar os casamentos e as
ligações de amizades para compreender como procediam em diferentes casos as dinâmicas
referentes às terras do Seridó, como compra e venda de terras, dotes e herança.122
A obra Populações indígenas no sertão do Rio Grande do Norte, de 2011, do
historiador Helder Macedo, analisa o processo de mestiçagem de diferentes etnias indígenas
com outros indivíduos no sertão da capitania do Rio Grande. Macedo percebeu que o processo
de territorialização do sertão, que implicava em abrir fronteiras para a criação do gado, foi o
ponto crucial para a mestiçagem indígena, pois o colonizador, ao tomar posse das terras
indígenas, não apenas o desabrigou como gerou intermináveis disputas pela posse de terras.123
Macedo demonstrou por meio de várias cartas de sesmarias que, ao longo das
ribeiras do Seridó, Acauã, e Piranhas, os colonizadores gradualmente povoaram os territórios
antes ocupados pelos indígenas.124 Macedo percebeu como a ocupação territorial do sertão da
capitania do Rio Grande, por meio da pecuária, não ocorreu sem conflitos com os indígenas,
sendo estes não apenas conflitos armados, mas também pelo direito de acesso à terra.
Os estudos mais recentes da historiografia norte-rio-grandense, embora não foquem
especificamente em uma história social da propriedade, ou seja, nos conflitos pela posse de
terras e no estudo das diferentes mentalidades possessórias, já despertaram o olhar para a
relevância que as questões referentes à posse de terra e suas dinâmicas possuíam no período
colonial, pois permeiam diferentes objetos de pesquisa.

1.4. Para além do território, por um espaço social

Permeia toda a pesquisa aqui apresentada algumas concepções acerca do espaço, as
quais são fundamentais para a compreensão do desenvolvimento dessa análise. Assim como o
tempo, compreende-se que o espaço não é algo neutro, nem estático. Trata-se de algo
elaborado, construído por meio de relações sociais.
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Para o geógrafo Milton Santos, o espaço não é um mero palco das ações humanas, e
sim um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. 125 As ações
implicam na técnica, que corresponde a todos os domínios das atividades humanas, ou seja, na
arte, na economia, na cultura, entre outros meios.126 A técnica, aqui traduzida como a forma
de fazer e de pensar, colabora para historicizar o espaço na medida em que a técnica também
obedece a uma dada temporalidade, a um contexto histórico.127
Segundo Santos, o espaço possui algumas categorias analíticas: paisagem,
configuração territorial, divisão do trabalho, e espaço produtivo e produzido.128 Contudo, as
configurações territoriais não são o espaço. A primeira baseia-se na existência puramente
territorial, enquanto o espaço é a unção da materialidade territorial com as relações sociais.129
Compreende-se que as diversas estratégias dos indivíduos fazem parte de um grande
sistema de ações, da técnica. Assim, as estratégias utilizadas pelos indivíduos para garantir
seu acesso ou posse de terras, podem ser compreendidas como parte de um sistema de ações
que quando relacionado ao material gera um espaço social, fruto de tais relações. Como a
elaboração de tal espaço surge de acordo com contextos diferentes de ações, há mutações
nestas relações, aos quais por sua vez, modificam tais espaços.
Dessa forma, que para assegurar e ampliar seu acesso à terra, a Companhia de Jesus
possuía suas estratégias, ou seja, um sistema de ações. No caso apresentado, referente ao
conflito pela posse da terra Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul, observou-se que a
Companhia de Jesus possuía na capitania do Rio Grande as fazendas Oitizeiro, Ceará, Curral
de Baixo e Santa Cruz; os sítios dos Galos, Guamaré, e o Arraial das Formigas; além de uma
sorte de terra no lugar chamado Ceará; totalizando três fazendas, dois sítios, um arraial e uma
sorte de terra.130 Percebe-se a existência de um patrimônio consistente.
Entretanto, mesmo possuindo algumas terras, os padres jesuítas da missão de Guajiru
não hesitaram em solicitar ao rei terras para o sustento dos índios da missão, como ocorreu em
1725, com a solicitação da Cidade dos Veados131, e em 1727, com a solicitação do Olho
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d’Água Azul.132 Mesmo que as terras da ordem religiosa e das missões possuíssem jurisdições
diferentes, sabe-se que era comum que os religiosos e os indígenas usufruíssem das terras uns
dos outros (este aspecto será explicitado no primeiro capítulo).
Assim, compreende-se que as solicitações das terras para os indígenas possivelmente
visavam expandir o domínio da Companhia de Jesus na região do Ceará-Mirim, pois, além de
possuírem sítios e fazendas na região, também solicitaram terras para os índios de sua missão,
expandindo os domínios de uso das terras para os seus membros e para os índios de Guajiru.
Segundo o também geógrafo, Antônio Carlos Robert de Moraes, a formação
territorial enquanto espaço somente é possível por meio das ações, dos interesses dos
indivíduos. Para o autor, a conquista territorial da América portuguesa tornou-se um novo
espaço na perspectiva do colonizador não apenas pelas novas conquistas, e sim por sua
dominação simbólica.133 Segundo o mesmo autor, a valorização simbólica do espaço é
também a sua valorização material, pois o processo de conquista e de produção do espaço
implica em interesses tanto simbólicos como matérias de um indivíduo ou instituição.134
Assim, o espaço produzido é um resultado das ações e relações humanas sobre um território.
Trata-se de um processo teleológico, ou seja, que implica em uma finalidade, e neste caso
aplicada aos interesses, motivações e valores dos indivíduos envolvidos.135
Cabe destacar que as análises de Antônio Carlos Robert de Moraes sobre a conquista
territorial da América portuguesa são referentes à perspectiva do colonizador, que para o caso
do conflito de terra aqui apresentado associa-se à família Carneiro da Cunha como
representante. Na perspectiva de Moraes, observa-se que as ações e estratégias dos indivíduos
como algo motivado por interesses, simbólicos e materiais.

Tal perspectiva possibilita

compreender as ações da família Carneiro da Cunha e seu intento para estabelecer um
patrimônio na ribeira do Ceará-Mirim, na capitania do Rio Grande.
Verificou-se que a família Carneiro da Cunha recebeu a concessão de títulos de
sesmarias na capitania do Rio Grande, sendo algumas delas terras compradas anteriormente.
Manuel Carneiro da Cunha, pai de João Carneiro da Cunha, recebeu a concessão de dois
títulos de sesmarias na ribeira do Ceará-mirim, em 1712. Manuel Carneiro da Cunha, filho
homônimo, requereu para si em 1714, as duas léguas de terra que foram concedidas ao seu pai
em 1712. João Carneiro da Cunha requereu uma sesmaria, em 1737, também na ribeira do
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Ceará-mirim.136 As terras adquiridas pela família localizavam-se nas proximidades da aldeia
de Guajiru, onde missionavam padres da Companhia de Jesus.
Percebe-se que o envolvimento da família Carneiro da Cunha no conflito pela posse
da terra Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul faz referência à necessidade da família em
ampliar seu domínio territorial na ribeira do Ceará-Mirim, tanto por seu interesse material na
terra, bem como por seu domínio simbólico, aqui compreendido pela manutenção do status de
senhores de terra. Além disso, a atuação da família na disputa pela terra também pode ser
observada como uma possível medida de segurança, preservando os domínios conquistados
pela família anteriormente, objetivando barrar a expansão das terras dos índios de Guajiru,
que estava sendo impulsionada pelos inacianos de sua missão.
Ainda no caminho das novas perspectivas da geografia, destaca-se a autora Doeeren
Massey. A geógrafa buscou reformular a compreensão do senso comum sobre a relação
tempo e espaço, mostrando que mesmo com naturezas diferentes ambos são indissociáveis.
Para a autora, o espaço é a dimensão social não apenas no contexto da sociabilidade humana,
mas no sentido do envolvimento dentro de uma multiplicidade muito maior de articulações.
Segundo Massey, há uma pluralidade e simultaneidade de trajetórias conexas, sendo o lugar a
articulação entre tais conexões.137
A autora aponta que o espaço, por ser relacional, é heterogêneo, há: diversidade,
subordinação, e interesses conflitantes. Trata-se assim de uma constante modificação do
espaço por meio das mudanças do relacional. Segundo Massey, para perceber o lado
relacional do espaço deve-se considerar o contexto de cada relação social para então refletir
sobre as diferentes formas de relações, variáveis em cada espaço em particular.138
Esta importante perspectiva de Massey possibilita um olhar mais crítico para os
diferentes interesses dos envolvidos no conflito de terra aqui abordado. As análises da autora
sugerem a necessidade de compreender a mentalidade e os diferentes interesses das partes
envolvidas e de sua relação com o espaço, percebendo, sobretudo, os interesses conflitantes.
Para o caso do conflito de terra aqui apresentado, pensa-se a formação de um espaço
em um determinado contexto social, formado pela culminância dos diferentes interesses dos
indivíduos envolvidos pela mesma terra, e pelas diferentes mentalidades possessórias.
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O espaço relacional, heterogêneo e mutável de Massey atenta também para a
percepção do indígena neste conflito de terra analisado. Aponta-se para a necessidade de
compreender a mentalidade e os interesses dos índios de Guajiru por meio de sua relação com
o espaço. Segundo a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida, o território das aldeias
indígenas, embora se comparados à amplitude dos sertões, fossem terras limitadas, era o
espaço físico no qual diferentes etnias se reuniam e onde buscavam possibilidades de
sobrevivência, sobretudo, por meio da cultura de subsistência.139 A mesma autora aponta que
ao aldearem-se os índios, estes:

Passavam a habitar um território fixo que lhes fora dado ou até imposto
conforme as circunstancias, por uma ordem político-administrativa externa
ao grupo. Tal processo implicava mudanças consideráveis vivenciadas pelas
várias etnias que, na experiência comum do cotidiano, reconstruíram
culturas, valores e tradições, misturando-se entre si e com grupo outros
grupos sociais. Nesse processo, os povos indígenas reelaboravam também as
relações com o novo território, que passava a ser vivenciado de forma
diversa, de acordo com novas necessidades do mundo colonial.140

Os apontamentos colocados por Almeida enfatizam a imposição de alguns valores à
cultura indígena, e a sua consequente metamorfose, compreendida como transformações da
cultura, valores, e tradições indígenas, destacando-se as relações dos índios com seu território.
Nesta perspectiva, observa-se que uma das mudanças impostas pelo Diretório dos
Índios foi a repartição das terras, privilegiando a propriedade individual e não mais a
propriedade coletiva, as terras comunais, como ocorria nas aldeias e missões indígenas.
Segundo Fátima Lopes, tratava-se de uma tentativa da Coroa de inserir um novo sistema
econômico-tributário nas vilas, o qual visava uma maior fiscalização da Coroa em arrecadar
impostos por meio da propriedade individual.141
Dentro desse contexto da fundação da vila de Estremoz, e das mudanças impostas no
que diz respeito à terra, cabe destacar que os índios da antiga missão de Guajiru não aceitaram
de imediato tais imposições. É sabido da ocorrência de um quase levante dos índios da antiga
missão, em fevereiro do ano de 1760, na qual um dos motivos impulsionadores seria a
insatisfação com relação as novas divisões das terras da missão.142 Este episódio atenta para o
que Almeida afirma acerca da metamorfose indígena, que, devido às circunstâncias, os
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indígenas passaram a adaptar imposições da administração portuguesa a sua cultura,
transformando sua cultura e valores para sobreviverem na América portuguesa.
Por outro lado, também se propõe uma articulação com a Sociologia,
especificamente com as teorias de Pierre Bourdieu acerca do espaço social e dos conceitos
derivados deste, como distinção social, habitus, capital simbólico, capital político, e trocas
simbólicas.143 Compreende-se o espaço social como uma realidade invisível que organiza as
práticas e as representações dos agentes sociais. Este espaço social seria um campo
constituído pela disposição de grupos e de agentes de acordo com suas tomadas de posições,
ou seja, de suas escolhas práticas, que operam como princípio de diferenciação ou de
aproximação de outros grupos e/ou agentes.
As disposições dos agentes sociais, que se pode compreender como classes de
habitus (de gostos), são estabelecidas por meio de uma separação e da diferenciação dos
gostos e das práticas, entre os agentes. As diferenças estabelecidas em cada sociedade por
meio da tomada de posições, de escolhas, expressam diferenças simbólicas nas práticas
sociais, como na posse de bens, nas maneiras, e nas opiniões.144
O espaço social pensando como um campo de distinções e aproximações sociais será
pensado para compreender a família Carneiro da Cunha. Compreende-se que as tomadas de
posição da família objetivam aproximá-la de um grupo específico, a nobreza da terra, ou a
açucarocracia. A posse de terras era um forte elemento de diferenciação social para este
grupo. Assim, busca-se pensar a propriedade familiar da açucarocracia como necessária para
uma distinção social145 destas famílias. Buscar-se-á compreender o conflito pela posse da
terra Cidade dos Veados como parte de uma empreitada familiar para consolidar e manter o
status da mesma.
As concepções de espaço aqui explanadas, referentes à área da Geografia e da
Sociologia, possuem em comum a ênfase no social, das relações entre os indivíduos e o seu
meio. Tais concepções colaboram para esta pesquisa na medida em que se buscou analisar os
conflitos pela posse de terra na capitania do Rio Grande, compreendendo as diferentes
interpretações da lei, das práticas sociais e das diferentes mentalidades possessórias.
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2. 1° CAPÍTULO: “ENVOLVIDOS PARTE I: OS JESUÍTAS”

2.1. Breve história da Companhia de Jesus na América portuguesa

A Companhia de Jesus começou a atuar no Brasil em 1549, quando juntamente com
o governador geral do Brasil, Tomé de Sousa, desembarcaram alguns jesuítas. Naquele
período, a ocupação portuguesa propagava-se pelo litoral, entre a capitania de Pernambuco e a
de São Vicente. Entretanto, o território não era assistido suficientemente pela Coroa e
encontrava-se sujeito a exploradores estrangeiros.146
A inserção dos jesuítas no mundo colonial ocorreu pela necessidade de oferecer
suporte espiritual à colonização. Os jesuítas tiveram uma importância fundamental desde o
início da formação do império português devido à fragilidade populacional portuguesa do
período. No caso da América, atuaram na conversão indígena, bem como no reforço da
doutrina cristã junto aos colonos, pois ambas atividades eram fundamentais para a
consolidação de uma sociedade colonial em formação. A atuação frente aos índios visava
inserir os indígenas de uma forma pacífica nas atividades produtivas e também de apoio para
a segurança do novo território conquistado. A aliança entre os jesuítas e os indígenas foi uma
das principais formas de resistência contra os invasores estrangeiros que almejavam usufruir
das posses portuguesas, principalmente nos séculos XVI e XVII.147
Entre 1549 e 1604, 28 expedições missionárias jesuíticas chegaram à América
portuguesa.148 O número de jesuítas nesse território havia crescido de 25 no ano de 1558, para
169 em 1600, e para 231 em 1699.149 As atividades desenvolvidas pelos jesuítas foram
ampliando-se, alcançando outras regiões além do litoral, mas principalmente adentrando o
interior e ultrapassando a linha inicial do tratado de Tordesilhas. Os jesuítas João Lobato e
Jerônimo Rodrigues, com autorização de Madri, devido à União Ibérica, missionaram ao sul
de Piratininga150 a partir de 1605, e as regiões entre Paranaguá151 e Santa Catarina aos poucos
foram incorporadas pelos jesuítas. No norte, os limites foram ampliados: após as visitas na
146
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capitania do Rio Grande, os padres Francisco Pinto e Luiz Figueira, atingiram em 1607, a
Serra de Ibiapaba no Ceará, possibilitando o acesso ao Grão-Pará. Em meados do século
XVIII, os jesuítas atuaram nas áreas de mineração de Mato Grosso e Goiás.152
Para Edgard Leite, as principais missões religiosas da América foram as criadas pela
Companhia de Jesus. Algumas razões explicariam esta ascendência. Possuíam um projeto
claro de evangelizar os indígenas, garantindo alianças e o controle de sua mão de obra. Os
jesuítas possuíam uma educação intelectual e cultural, que possibilitou o desenvolvimento de
mecanismos que permitiram uma relação intercultural com os índios que aldeavam, com o
objetivo de propiciar uma mensagem cristã. Esta catequese propusera uma parcial troca de
papéis, no qual o jesuíta tentava colocar-se no lugar do outro para compreender a sua lógica,
visando a sua aproximação.153 É neste aspecto que o domínio da língua indígena fazia-se tão
importante. A compreensão da língua tupi pelos jesuítas proporcionou um melhor
entendimento sobre as religiões e as culturas indígenas, aproximando universos culturais,
gerando um melhor desempenho na conversão do gentio.154
Desde o início de sua atuação na América portuguesa, os jesuítas atentaram para a
necessidade de compreender a língua tupi para facilitar o contato com os indígenas. O padre
inaciano José de Anchieta então escreveu a Gramática da língua mais usada na costa do
Brasil, usada desde o ano 1556, no Colégio jesuítico da Bahia, e publicada em 1595.155
Os inacianos possuíam uma profunda percepção institucional das questões religiosas
de seu tempo. A ordem também possuía uma visão pragmática da expansão comercial,
percebendo-a como possibilidade de expansão da fé cristã, e devido à política de aproximação
com algumas monarquias europeias, como Portugal e tal fato possibilitou a obtenção de
privilégios régios.156
Foram estes privilégios, por meio de ordens e alvarás régios nos séculos XVI e XVII,
bem como as doações recebidas por terceiros que colaboraram para o crescimento da ordem
jesuítica. A atuação dos jesuítas como administradores das missões indígenas, e
consequentemente como regulador de sua mão de obra, gerou muitos conflitos com os
colonizadores que necessitavam de mão de obra para as atividades coloniais. Para o sustento
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das missões, fez-se necessária a concessão de terras e de outros bens, prontamente cedidos
pelas autoridades régias.
A presença jesuítica na capitania do Rio Grande também gerou o descontentamento
de alguns colonizadores, pois quando foi possível, estes requereram suas terras, fossem estas
pertencentes a aldeamentos157 ou fazendas destinadas ao sustento das missões. Será analisada
em sequência a posse de bens pela Companhia de Jesus na América portuguesa e
posteriormente na capitania do Rio Grande, para se entender como essa ordem adquiriu
patrimônio relevante e que levaria a conflitos pela posse da terra, tema dessa dissertação.

2.2. A posse de bens da Companhia de Jesus na América portuguesa

Em meados do século XVI, os membros da Companhia de Jesus no Brasil
encontravam-se divididos com as opiniões acerca da forma como a ordem deveria conceber o
uso da mão de obra escrava, a posse de terras, e a forma de missionar. Até 1558, os jesuítas
atuaram no Brasil evangelizando os índios, visitando suas aldeias e fazendas de senhores de
terras ou de engenhos onde índios trabalhavam, sendo estas missões conhecidas como
volantes158, pois os jesuítas deveriam procurar os índios para catequizá-los periodicamente.
A proposta reformista desenvolvida pelo padre provincial159 Manuel da Nóbrega
baseava-se no sistema espanhol de encomiendas.160 As missões deveriam ter a supervisão dos
jesuítas, que aldeavam os índios de forma fixa, e protegeriam os mesmos dos ataques de
colonos em caso de violação das regras impostas acerca da mão de obra. Os índios que se
recusassem a viver nas missões estavam sujeitos a serem capturados por guerra-justa.161
157
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Para superar os obstáculos da catequização percebidos nas missões volantes, como a
persistência dos hábitos indígenas, foi imposta aos índios uma vida regrada: proibiu-se a
migração e a presença dos pajés; deveriam usar roupas e estariam sujeitos às mesmas leis dos
europeus.162 O plano civilizador de Nóbrega aliava-se aos interesses da Coroa portuguesa,
uma vez que visava a inserção dos indígenas em seu projeto colonizador.
Em meados do século XVI, houve uma redefinição da política econômica
portuguesa. A Coroa incentivou a agricultura nas regiões costeiras da América Portuguesa,
para produzir rendimentos à Fazenda Real bem como para fixar núcleos de colonização em
importantes áreas no sentido de proteger o território contra invasões estrangeiras. Neste
contexto, o açúcar, que estava sendo bastante valorizado na Europa, fez com que a lavoura de
cana-de-açúcar fosse o principal cultivo. A ampliação do cultivo desse gênero e a consequente
necessidade da expansão de terras e do uso da mão de obra acirraram os conflitos entre
portugueses e índios. A “pacificação” dos indígenas tornou-se necessária devido às inúmeras
reclamações dos colonizadores pela impossibilidade de efetivar a nova política econômica.163
Assim, o governador geral do Estado do Brasil, Mem de Sá, com apoio de Nóbrega,
implementou a reforma das missões, sendo a primeira instituição produzida pela reforma a
aldeia de São Paulo de Piratininga. Entretanto, em 1560, Nóbrega foi destituído do cargo de
provincial, embora não tenha deixado de atuar nas missões, sendo substituído por Luís de
Grã.164 A aproximação da Companhia com os assuntos políticos bem como o crescimento das
atividades missionárias, passaram a requerer fontes e recursos para a manutenção dos
colégios, missões, e seminários. Nóbrega argumentava que as propriedades e a posse de
escravos eram fundamentais para o desenvolvimento da ordem.165 Entretanto, o provincial
Luís de Grã defendia o total voto de pobreza: a ordem não deveria possuir propriedade nem
escravos.166 Grã acreditava que a ordem deveria sobreviver apenas das doações recebidas por
terceiros e nada mais, possivelmente pelo interesse de não subordinar a ordem ao poder
régio.167
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O pensamento de Nóbrega, entretanto, prevaleceu. Foi decidido, em uma reunião da
Congregação provincial em 1568, que a posse de fazendas e escravos era vital para a
manutenção dos colégios jesuíticos.168
O historiador Fabricio Lyrio Santos atentou que as práticas inacianas de acumulação
de bens não contradiziam o voto de pobreza dos membros da ordem. Para tal historiador:

[...] a concepção de pobreza eclesiástica não implica que a própria
corporação religiosa tenha que renunciar ao direito de adquirir riqueza
secular em forma de terras e fontes fixas de rendimentos. Embora isto seja
válido para algumas ordens religiosas, não o é para a Companhia de Jesus.169

Segundo Fabricio Lyrio Santos, esta concepção acerca da acumulação de bens pra o
desenvolvimento das atividades da ordem inaciana estava presente já na versão sumária das
regras de funcionamento da ordem, aprovada pelo Papa Paulo III em 1540, na qual o fundador
da Companhia de Jesus, padre Inácio de Loiola, recomendava o voto de pobreza, mas,
permitia que se aceitassem rendas para o sustendo dos estudantes.
Além disso, as cartas apostólicas Regimini militantis Ecclesiae, de 27 de setembro de
1540, e Exposcit debitum, de 21 de julho de 1550, corroboravam as regras de criação da
ordem e aceitavam que a mesma estabelecesse colégios para formação de estudantes e novos
membros da ordem. Tais colégios deveriam possuir suas próprias rendas e/ou propriedades
para sua manutenção e sustento de seus membros.170 Portanto, poderiam ou deveriam ser
aceitas as doações régias para efetivar o funcionamento da ordem jesuítica.
Segundo Edgard Leite, a história da Companhia de Jesus no Brasil é a história da
construção de um gigantesco patrimônio, o qual foi construído por uma série de privilégios e
favorecimentos da Coroa portuguesa, e também por decisão acordada dentro da própria
ordem.171
Desde o primeiro ano que os jesuítas chegaram ao Brasil, em 1549, receberam
benefícios.172 No dito ano, a bula papal Licet Debitum isentou o pagamento de dízimos.173 Tal
168

Ibid. p. 248.
SANTOS, Fabricio Lyrio. A expulsão dos jesuítas da Bahia: aspectos econômicos. Rev. Bras. Hist., São
Paulo, v.28, n.55, Junho 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010201882008000100009&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 10 feb 2014.
170
CONSTITUIÇÕES da Companhia de Jesus e normas complementares. São Paulo: Loyola, 1997, p.28. Apud
SANTOS, Fabricio Lyrio. A expulsão dos jesuítas da Bahia: aspectos econômicos.
171
LEITE, Edgard. Notórios rebeldes. p. 60.
172
Não foram apenas os missionários que foram beneficiados no processo de colonização da América
portuguesa. João Fragoso, ao analisar a trajetória das famílias que se destacaram na economia e na política da
capitania do Rio de Janeiro quando de seu início, percebeu que a construção da fortuna de tais famílias baseavase em três práticas: a conquista/guerra; o domínio da Câmara local; e a administração real. Esta última prática
169

56

isenção foi confirmada no reinado de Dom Sebastião posteriormente em 1576 e 1577.
Também foi estabelecido, desde o princípio das ações jesuíticas, o fornecimento de gêneros à
Companhia, com finalidade de manter as necessidades da ordem. A partir de 1560 e 1570,
uma porcentagem dos impostos arrecadados pagos em açúcar à Coroa, a redízima dos
dízimos, era repassada aos três colégios jesuíticos do Brasil: Bahia, Rio de Janeiro e Olinda.
Em 1573, um alvará isentou a Companhia dos pagamentos de direitos alfandegários sobre os
produtos que recebessem na ou enviassem da América portuguesa.174 A Coroa também
destinava aos jesuítas a subvenção pessoal, equivalente a uma pensão anual, para aqueles que
embarcavam de Portugal para o Brasil, sendo 20.000 réis em 1581, e 35.000 réis em 1690.175
Cabe destacar que durante toda a atuação da Companhia de Jesus na América vigeu o
padroado. Tratava-se de um instrumento jurídico tipicamente ibérico que possibilitava um
domínio direto da Coroa nos negócios religiosos, especialmente nos aspectos administrativos,
jurídicos e financeiros. Os Padres, bispos e demais religiosos também se tornaram
funcionários da Coroa portuguesa. No período colonial, as atribuições e jurisdições do
padroado eram administradas e supervisionadas por duas instâncias juridicamente
estabelecidas no Reino português: a Mesa de Consciência e Ordens e o Conselho Ultramarino.
A primeira, criada pelo rei Dom João III em 1532, julgava, por mandato papal e real, os
litígios e causas de clérigos e de assuntos ligados às práticas religiosas especialmente. A
segunda instância tratava dos assuntos ligados à administração civil e ao comércio. 176
Compreender as relações impostas pelo padroado colabora para perceber as diferentes
influências da Coroa portuguesa nas ações inacianas na América portuguesa.
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Além dos subsídios reais, com a reconhecida necessidade da posse de terras para o
sustento da ordem jesuítica, bem como para a formação de núcleos territoriais, os membros da
Companhia obtiveram terras por meio de cinco formas: sesmaria, doação, herança, compra, e
mais raramente a troca.177 As doações de fiéis podiam ocorrer pela estipulação de um valor a
ser doado à Companhia anualmente, em espécie ou em produtos do mercado colonial.178
Edgard Leite relatou que os subsídios reais e as isenções de pagamentos de dízimos e
taxas alfandegárias mostraram o interesse da Coroa portuguesa de livrar a ordem de
obrigações, proporcionando não apenas o seu mantimento, como também o seu crescimento.
Para a Coroa, a presença jesuítica, naquele momento, era não apenas favorável como
necessária, pois, convertia-se o gentio e controlava-se a mão de obra indígena, combatia-se a
ação de invasores estrangeiros e relatava-se a presença destes, e, sobretudo, confirmava a
presença portuguesa no novo território.179
Este importante papel da Companhia de Jesus na integração do mundo colonial era
percebido como serviços prestados à Coroa. Maria Fernanda Bicalho, Maria de Fátima
Gouvêa e João Fragoso expandiram o conceito de economia do dom para economia do bem
comum180. Este último seria um costume originário desde as guerras da Reconquista, no qual
o rei concedia mercês aos seus vassalos pelos serviços prestados à Coroa. Este sistema de
mercês também teria sido aplicado na América portuguesa, sob a forma de doação de
sesmarias, patentes militares, e de cargos régios àqueles que serviam ao rei, ou seja, seus
súditos. Por sua vez, os colonos que recebiam estas mercês, traçaram outras formas de
expandir o seu poder e enriquecimento. Assim, o governo português compreendia que o
crescimento político e econômico da Companhia de Jesus também era o seu fortalecimento.181
Edgard Leite propõe que o crescimento econômico da ordem jesuítica tenha sido uma
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construção do Império português. Mas, associado a isto, estaria a necessidade dos jesuítas em
consolidar o cristianismo na América portuguesa.182
Ao descrever sobre os bens da Companhia, o historiador e padre jesuíta Serafim
Leite relatou que, à primeira vista, os bens da Companhia geram uma visão equivocada da
ordem. Ele afirma que o equívoco é desfeito quando percebida a necessidade dos bens para a
manutenção da Companhia. Segundo o autor, os jesuítas não obtinham lucros das atividades
que exercitavam, apenas necessitavam de maiores subsídios para continuarem com as
atividades missionárias.183
Assim como Serafim Leite, Dauril Alden não corrobora a ideia de que a Companhia
de Jesus utilizou-se do comércio e de outras estratégias para manter a ordem religiosa. Ambos
os autores afirmam que a Companhia não havia quebrado o voto de pobreza. Alden defende
que a Companhia de Jesus não obteve ganhos significativos, e contesta a associação entre
jesuítas e homens do comércio moderno, comumente realizada. Para Alden, as atividades
desenvolvidas pela Companhia não se enquadrariam como comércio.184
Entretanto, autores como Paulo de Assunção, Edgard Leite e Maria Isabel da Silva
Reis Vieira Rodrigues185, corroboram a ideia de que a Companhia de Jesus possuía a fé como
justificativa para a ampliação de suas atuações, principalmente no comércio de gêneros
alimentícios. Por meio do apoio da Coroa, de concessões de terras, das doações de fiéis, e da
administração de seus bens, a Companhia construiu no Brasil um grande e poderoso
patrimônio.
Os jesuítas, inseridos em uma sociedade colonial em formação, acabaram por se
adequar àquela sociedade. A mentalidade moderna do descobrimento e da conquista não
influenciou apenas a monarquia e os colonos. Os jesuítas, ao compartilharem um mesmo
espaço de relações sociais, incorporaram valores modernos em suas atuações, tornando-se
necessário para o desenvolvimento da ordem, a inserção dos jesuítas no mundo
mercantilista.186 Deste modo:

A preocupação com o cultivo e a exploração das terras de forma a garantir a
estrutura da Companhia colocou-a em consonância com a lógica da
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colonização da época moderna. O empreendimento jesuítico era parte de
uma ação colonizadora que almejava, por meio da circulação de
mercadorias, efetivar o poder da fé.187

Os jesuítas designados a missionar na América portuguesa encontravam-se inseridos
em um novo mundo que, diferentemente do contexto europeu, havia necessidades e
dificuldades específicas reveladas pelo meio: a produção de alimentos, as pragas e pestes nos
roçados, guerras entre etnias indígenas, invasões estrangeiras, entre outras. Mesmo com os
subsídios e doações reais, a Companhia de Jesus encontrava-se desprovida, insegura, sendo
necessária a incorporação dos valores da época moderna para que superassem as dificuldades
e mantivessem as atividades missionárias e o crescimento da ordem.188
Cabe ressaltar que propriedade está relacionada à mentalidade, ou seja, a forma como
se compreendia a posse de uma terra estava associada aos valores dos indivíduos que o
fazia.189 Dessa forma, as concepções acerca da posse de terras devem ser relativizadas, pois o
vínculo de um sujeito ou instituição com a terra está relacionada à sua concepção de
mundo.190 Além disso, negar a necessidade da produção de mantimentos, bem como a
preocupação com o sustento da ordem, seria negar as condições adversas existentes no novo
mundo colonial que, principalmente no século XVI e XVII, dificultou a ação dos
colonizadores e também de religiosos. Portanto, a posse de terras deve ser compreendida
como necessária para a existência de indivíduos e de instituições na América portuguesa,
embora, as percepções acerca destas posses fossem diferentes entre si.
Para o geógrafo Milton Santos, o espaço é um conjunto indissociável de sistemas de
objetos e sistemas de ações, trata-se da junção da materialidade territorial e das relações nele
desenvolvidas.191 As ações, ou o sistema de ações, seriam executadas pela forma de fazer e de
pensar. Assim, a mentalidade possessória, forma de pensar o acesso do indivíduo à terra, bem
como as estratégias utilizadas para garantir seu acesso ou posse de terras, podem ser
compreendidas como parte de um sistema de ações que quando relacionado ao material gera
um espaço social, fruto de tais relações.192 Compreende-se que para assegurar e ampliar seu
acesso à terra, o que lhe permitiria realizar suas ações pretendidas, a Companhia de Jesus
possuía suas estratégias, ou seja, um sistema de ações vinculados a sua mentalidade
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possessória. Assim, possuir propriedades era vital para concretizar seus planos na América
portuguesa.
Ao longo da atuação da Companhia de Jesus no Brasil construiu-se um gigantesco
patrimônio por meio dos favorecimentos e privilégios reais, doações, concessões de terras, e
pelo bom gerenciamento de suas atividades.193 A Companhia de Jesus, contudo, ao efetivar
seus objetivos de converter os indígenas e gerar o sustento da ordem, construiu articulações
políticas, além de manter um domínio espiritual sobre os colonos.
Os constantes conflitos de interesses entre colonizadores e jesuítas entre os séculos
XVI e XVIII, ocorreram devido às disputas econômicas e pelo controle da mão de obra
indígena. Com o desenvolvimento da economia colonial e de seu mercado interno, os colonos
alcançaram um fortalecimento político que permitiu a imposição de propostas sobre o destino
da colônia194. Uma vez que os moradores do Brasil colonial possuíram condições políticas de
melhor confrontar os seus interesses perante os jesuítas, ocorreram intensos conflitos de
interesses na colônia.
Antes da expulsão definitiva da Companhia de Jesus de todos os domínios de
Portugal, os conflitos entre moradores e inacianos parecem ter sido mais intensos no GrãoPará e Maranhão. Segundo Maria Vieira Rodrigues, o governo de Francisco Xavier de
Mendonça Furtado no Grão-Pará e Maranhão objetivou a reposição da autoridade e do
controle sobre as posses portuguesas, fato este que teria acarretado na substituição dos jesuítas
pelo clero secular naquela região.195 Os seguidores do padre Loyola desenvolviam na dita
região, por meio da administração dos aldeamentos, um intenso comércio com os variados
gêneros alimentícios que tornou a Companhia “uma máquina comercial”.196
A expulsão da Companhia de Jesus do Brasil pelo rei de Portugal Dom José I (17501777), em 3 de setembro de 1759197, está associada às políticas reformistas pombalinas198. O
governo de Dom José I foi marcado pela influência iluminista da época, e tentou fortalecer a
autoridade monárquica com o objetivo de dinamizar os setores produtivos. Houve uma
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preocupação com o equilíbrio fiscal, bem como com o impulso da produção manufatureira199.
Segundo Edgard Leite, a política desenvolvida por Dom José I e Pombal visou recuperar o
controle da monarquia por meio da “desobstrução dos canais burocráticos que tolhiam a
circulação comercial e a arrecadação fiscal, com o objetivo de capitalizar a sociedade”200.
A ordem jesuítica possuía uma forte capacidade de interferência na dinâmica
econômica colonial, já que não apenas regularizava a mão de obra indígena, como estava
inserida na produção de mercadorias. Ademais, também tinha uma forte presença cultural,
uma vez que era disseminadora dos costumes cristãos. Por estas características, a Companhia
de Jesus mostrava-se um importante alvo das políticas reformistas, sendo necessário conter as
suas influências201.
Durante a década de 1750, ocorreram importantes conflitos entre a Coroa portuguesa
e a Companhia de Jesus. Em 13 de janeiro de 1750, foi estabelecido o Tratado de Madri, que
definiu a posse da Colônia do Sacramento para a Espanha, sendo reconhecida a posse de
Portugal sobre os povos que se encontravam na região202. A divisão afetou as missões
jesuíticas que haviam na região, obrigando o deslocamento de seus habitantes. Os jesuítas
foram acusados de não somente tentarem persuadir o monarca para que o tratado não fosse
executado, como também de serem os mentores da resistência dos índios Guarani203.
No Grão-Pará, o governador Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do
Marquês de Pombal, constatou que os jesuítas da região cometiam alguns abusos com relação
à liberdade indígena, sendo estabelecidos os Alvarás de 6 e 7 de junho de 1755, que apenas
foram publicados em 1757, alforriando os índios da região do Grão-Pará, e simultaneamente
substituiu os jesuítas pela administração civil nas missões204.
Edgard Leite relatou que a última justificativa para uma ação definitiva contra a
Companhia de Jesus ocorreu em setembro de 1758, quando o rei D. José I sofreu uma
tentativa de assassinato, em uma emboscada após uma visita a sua amante, a esposa do
marques de Távora. Os culpados pelo fato inicialmente foram muitos, mais de mil pessoas205.
Mas, após investigações, foram considerados culpados os membros da família Távora e seus
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cúmplices, os padres jesuítas Gabriel de Malagrida206, João de Matos, e João Alexandre207.
Não se sabe ao certo sobre o envolvimento dos padres na tentativa de assassinato ao rei. Tal
fato, contudo, teria sido uma das justificativas para o corte definitivo das relações entre a
Coroa portuguesa e a Companhia de Jesus que culminou com a expulsão da última em 1759.
Para Edgard Leite, a expulsão dos jesuítas em 1759 teria sido gerada pela
convergência de tais fatores: pelos interesses locais e pela necessidade de a Coroa portuguesa
de acertar as finanças públicas e também de redefinir a economia colonial.208 Com a expulsão
dos jesuítas em 1759, os bens de raiz da ordem foram arrematados por colonos, e os
semoventes foram divididos entre os vários membros das vilas que substituíram as missões.
Este aspecto, para Edgard Leite, teria sido a culminância de um novo pacto estabelecido entre
os colonizadores e Portugal:

A possibilidade de acesso às propriedades jesuíticas criaria espaços
privilegiados para associações políticas locais e, simultaneamente, abriria ao
Estado a possibilidade de recolher recursos, abater títulos da dívida pública e
sanar prejuízos dos setores proprietários locais. Igualmente a possibilidade
de auferir neles dízimos e direitos diversos outrora não pagos, devido à
isenção tributária dos jesuítas, também contribuiria para o rápido
desmantelamento e repartição das propriedades.209

A Companhia de Jesus foi perdendo as regalias que no início da colonização possuía,
e esta desamortização de privilégios pela Coroa portuguesa implicou em não mais subsidiar e
fortalecer a ordem jesuítica em prol do crescimento dos moradores da América portuguesa e
dos subsídios da Fazenda Real. O estudo pormenorizado acerca da política de desamortização
de privilégios pela Coroa a Companhia de Jesus será realizada no tópico 2.4 desse capítulo.
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2.3. Os jesuítas e suas posses na capitania do Rio Grande

Até o final do século XVI, a capitania do Rio Grande encontrava-se abandonada pela
Coroa portuguesa, desprovida de qualquer assistência da mesma, e sujeita à ação de
exploradores estrangeiros, pois as expedições colonizadoras haviam fracassado.210
Em um contexto de efetivar a posse da colônia, já no final de 1597, organizou-se
uma expedição à capitania do Rio Grande comandada pelo capitão-mor de Pernambuco
Mascarenhas Homem, composta pelo capitão-mor da Paraíba Feliciano Coelho, o comandante
de esquadra Francisco de Barros Rego, os irmãos mestiços Jerônimo, Antônio e Jorge
Albuquerque, o franciscano Frei Bernardino das Neves, e os jesuítas padre Francisco Lemos e
padre Gaspar de Samperes, evidenciando como a presença deles era importante no processo
de consolidação da presença portuguesa na colônia.211
Em janeiro de 1598, iniciou-se a construção do forte dos Reis Magos na barra do rio
Potengi, sendo a planta elaborada pelo padre jesuíta Gaspar de Samperes.212 Fundou-se a
cidade do Natal em 1599, e em 1600 procedeu-se o início das doações de sesmarias para
efetivar o assentamento de colonizadores.213
Segundo o padre provincial Pero Rodrigues, em 1599, os padres Gaspar de Samperes
e Francisco Lemos fizeram entradas pelo rio Potengi para converter os índios e formar
alianças com os Principais das aldeias.214 Estes padres erigiram cruzes onde os índios queriam
reunir novamente seus membros, pois estavam dispersos devido aos conflitos com os
portugueses, a chamada guerra da conquista.215
A distribuição de sesmarias na capitania do Rio Grande iniciou-se em 1600, sendo
concedidas pelo capitão-mor João Rodrigues Colaço. As informações sobre as doações de
sesmaria no Rio Grande desde seu início até 1614, podem ser analisadas por meio do
Translado do Auto de Repartição de Terras do Rio Grande.216
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O rei Felipe II havia sido informado que, na capitania do Rio Grande, muitas terras
haviam sido distribuídas para que fossem cultivadas e beneficiadas. Os sesmeiros não
cumpridores das obrigações estipuladas, entretanto, geravam grandes perdas à Fazenda Real.
Devido a este fato, o rei lançou um alvará em 8 de setembro de 1612, no qual requeria um
levantamento sobre todas as terras que haviam sido doadas na capitania. As terras que se
encontrassem abandonadas deveriam ser consideradas devolutas e riscadas dos livros de
concessões, podendo ser doadas a outras pessoas.217
Além do descumprimento das obrigações, o rei reclamou principalmente sobre as
imensas áreas doadas à Companhia de Jesus e aos filhos do capitão-mor do Rio Grande,
Jerônimo de Albuquerque. O rei alegou que as terras não estavam sendo bem utilizadas e
deveriam ser repartidas com outros sesmeiros.

E por que tão bem me constou que os Religiosos da companhia tem na
mesma capitania dez léguas de terra para dois currais de gado, bastando
lhe para isso tanto menos como se deixa ver o dano que nisso recebe minha
fazenda e os moradores [grifo da autora], se lhe deixará das ditas terras a
parte e comodidade que parecer para os ditos currais, e do mais se fará
repartição pela maneira referida, e na mesma forma se reduzirão todas as
datas das terras que estiverem repartidas que se achar que são exorbitantes,
acomodando aos que as tiverem em modo que fiquem com ha parte
conveniente, e repartindo as outras por as pessoas que as poderem cultivar, e
as em que os sesmeiros tiverem feito benfeitorias.218

Ordenou-se que o ouvidor geral Gaspar de Sousa, o ouvidor de Pernambuco Manoel
Pinto da Rocha e o governador e capitão-mor de Pernambuco Alexandre Moura, fizessem
uma nova repartição das terras da capitania do Rio Grande. O capitão-mor e o ouvidor
procuraram o escrivão e o livro de concessão das datas de sesmarias do Rio Grande, para que
pudessem ser avaliadas quantas sesmarias haviam sido doadas, para quais pessoas, bem como
a sua extensão.219
Das 186 datas de sesmaria doadas entre 1600 e 1614, cinco pertenciam à Companhia
de Jesus. As três primeiras datas concedidas foram doadas em 1600, pelo capitão-mor João
Rodrigues Colaço, e são correspondentes às datas segunda, quarta e 24° do livro original de
concessões. A primeira data localizava-se entre as ribeiras Arapapuhu e Itaorassutuba, com
légua e meia de comprido e uma de largo. No ato de realização de averiguação das terras, a
Companhia cultivava nesta área roçarias e mantimentos, mas já havia criado gado vacum no
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local. A segunda data tratava-se de “huns chãos” de terra na cidade do Natal. A terceira data
tratava-se de um sítio de salinas cercado que iniciava no estreito do rio Jaguarari (ou
Iaguaribe) em direção ao sudoeste até chegar ao rio Aguape, também chamado de Obure, o
qual se encontrava cercado pela ribeira do Potengi, com meia légua em quadra.220
As outras duas datas de sesmarias foram concedidas pelo capitão-mor da capitania
do Rio Grande Jerônimo de Albuquerque em 1607, e correspondem às datas número 102° e
103° do livro original de concessões. A primeira data localizava-se no “lugar chamado tijuru”
(Guajiru), até o mar, podendo “compreender esta data quatorze léguas pouco mais ou menos”.
Nessas terras, a Companhia possuía dois currais de gado e quatro escravos da Guiné. A
segunda data trata-se do aumento da primeira data de terra requerida pelos padres em 1600.
Requereu-se os “sobejos que houvessem [de terras] que se achasse entre a data de Domingos
Álvares e as dos padres”, sendo esta quinhentas braças221 de terras até chegar ao rio
Pitimbu.222
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Imagem 02: Sesmarias da Companhia de Jesus na capitania do Rio Grande,
início do século XVII223:

Fonte: Elaboração da autora por meio do Google Earth a partir das informações contidas no Translado
do Auto de Terras do Rio Grande. Revista do IHGRN, n° 1 e 2, p. 5-131, 1909, v.7. Com base no
mapa rodoviário do Rio Grande do Norte. MAPA rodoviário do Rio Grande do Norte. Departamento
Nacional
de
Infraestrutura
de
transportes
(DNIT),
2002.
Disponível
em:
<
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/mapas-multimodais/RN.pdf >. Acessado em 10 maio
2014.

Para Fátima Martins Lopes, estas posses seriam a garantia do sustento dos padres da
Companhia na capitania durante as missões volantes. O requerimento de um terreno na cidade
do Natal fazia-se pela necessidade de os padres jesuítas formarem uma residência central, pois
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não havia muitos padres disponíveis, sendo impossível haver a quantidade necessária de
padres para cada aldeia que deveria ser visitada.224
Ao requerer cinco datas de sesmaria, no entanto, tendo uma delas a grande extensão
de 14 léguas, e não 10 léguas como havia sido informado ao rei pela denúncia que gerou o
Auto de Repartição de Terras da capitania do Rio Grande, a Companhia de Jesus já deveria
pensar sobre o crescimento da ordem na capitania do Rio Grande. Como foi explanado, as
missões volantes eram periódicas e realizadas anualmente por apenas dois padres da
Companhia. Assim, o requerimento de várias terras não representaria apenas a necessidade de
garantir os mantimentos necessários para a subsistência dos padres na capitania. O exemplo
das concessões de terra na capitania do Rio Grande aos inacianos corrobora as observações
feitas pelos historiadores Edgard Leite, Paulo de Assunção e Maria Isabel da Silva Reis Vieira
Rodrigues225, que atentaram para a ideia de que a Companhia de Jesus possuía a fé como
justificativa para a ampliação de suas atuações.
Cabe apontar que não se sabe o destino das terras concedidas aos jesuítas na
capitania do Rio Grande na primeira década de 1600. O alvará de 1612 ordenou a diminuição
da terra da Companhia do lugar chamado Tijuru, possivelmente Guajiru, nas proximidades da
aldeia e lagoa de mesmo nome. Após a invasão holandesa e a fuga dos padres inacianos
juntamente com outros moradores da capitania, contudo, não se sabe o que aconteceu com as
terras doadas anteriormente. Quando os inacianos retornaram à capitania do Rio Grande,
depois de 1678 - como será explicitado melhor mais adiante - não há informações sobre a
posse das terras doadas entre 1600 e 1607. Verificou-se, entretanto, que das cinco sesmarias
doadas no início do século XVII encontrava-se nas posses da Companhia no momento de sua
expulsão algumas fazendas de gado ainda localizadas na área de sesmarias de maior extensão.
Lopes destacou que apesar das dificuldades enfrentadas pelos moradores na
capitania, como a hostilidade dos índios e também pela natureza da região (falta de água, e
solo arenoso), houve uma adequação às condições da capitania. Explorou-se o sal natural,
foram criados gado e outros animais, desenvolveu-se pescarias e coletas de âmbar, e foram
produzidos alimentos. A capitania do Rio Grande não possuía alfândega, assim não
comercializava os seus produtos diretamente com Portugal, e sim por Pernambuco. 226 A
capitania possuía apenas um engenho de cana-de-açúcar no período, o Cunhaú, não havendo
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uma produção de açúcar relevante. Além disso, é possível que pelo destaque na produção de
alimentos, a capitania tenha comercializado internamente com as capitanias próximas.227
As terras requeridas pela Companhia podem ser associadas às atividades já referidas,
pois se tratam de um sítio de salinas no litoral, ribeiras de rios importantes para currais de
gado e cultivo de mantimentos. A presença de escravos africanos em uma das concessões
mostra o interesse dos jesuítas em iniciar uma atividade produtiva ou mesmo preparar e
melhorar suas terras.
Ao analisar o Translado do Auto de Repartição de Terras do Rio Grande, Lopes
observou que das 186 datas, apenas em sete havia referência sobre a presença de escravos nas
terras, das quais apenas em duas fazia-se menção à posse de escravos da Guiné: a da
Companhia de Jesus e outra do doutor Bartolomeu Ferreira.228 Segundo Lopes, a escravidão
negra no século XVII foi uma realidade para a Bahia e Pernambuco, capitanias açucareiras
que podiam importar grandes quantidades de escravos da Guiné, diferentemente do Rio
Grande, onde a opção pela escravidão negra era muito restrita.229
Neste aspecto, a posse de escravos pela Companhia mostrava-se privilegiada se
comparada à situação dos demais moradores. Não se sabe sobre a origem da posse desses
escravos, se pertenciam à Companhia de Jesus por compra ou doação.230
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Com a volta dos jesuítas à capitania após a expulsão dos holandeses, retomou-se o
objetivo de catequizar os índios da região. Segundo Serafim Leite, “quebrando-se o julgo
holandês, restabeleceu-se as atividades jesuíticas no Rio Grande, quer como feição econômica
e rural, quer como a vida catequética nos aldeamentos de Guajiru e Guaraíras”. 231 Dessa
forma, além das atividades missionárias nos aldeamentos, os jesuítas também atuaram nas
atividades econômicas da capitania.
Posteriormente à expulsão dos holandeses, as missões volantes ocorreram
anualmente com a visita de dois padres do Colégio de Olinda da Companhia de Jesus.
Atuaram formando alianças com os índios e batizando-os. Durante os contatos iniciais na
capitania do Rio Grande, a habilidade intercultural dos jesuítas e o papel de intermediários,
possibilitaram as alianças com os Potiguara. Os jesuítas tornaram-se mais eficientes que as
forças militares, pois, possuíam melhores estratégias da aproximação, tendo possibilitado o
encontro pacífico com os índios.232
Não há muitas informações acerca da atuação jesuítica na capitania do Rio Grande
no período da ocupação holandesa (1633-1654). É sabido que até 1634, entretanto, os
missionários visitaram algumas aldeias, mas após esta data, não há registro dos inacianos
atuando na capitania.233
Com a expulsão dos holandeses, retomou-se o processo de colonização portuguesa
na capitania: o Senado da Câmara de Natal foi restabelecido; as sesmarias passaram a ser
doadas novamente; e posteriormente os jesuítas retornaram à capitania.
Como foi apresentado, desde o Plano Civilizador do padre provincial Manuel da
Nóbrega no governo de Mem de Sá, iniciou-se uma mudança na forma de catequizar os
índios. Os jesuítas perceberam que a missão volante havia tornado-se menos eficaz mediante
a necessidade de melhor concentrar os índios e pregar a doutrina cristã, fazendo os índios
abandonarem os seus hábitos culturais e tornarem-se cristãos. As missões efetivas, chamadas
apenas de missões, aldeavam os índios buscando aproximar-se do ambiente natural dos
mesmos, e simultaneamente visavam o seu afastamento dos centros de colonização.234 Tais
missões também deveriam possuir uma organização administrativa, deveriam inserir os índios
no trabalho agrícola, promover a ida à igreja, entre outras obrigações.235
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Este novo modo de catequizar os índios foi ao encontro dos interesses das
autoridades da capitania, pois com a expulsão dos holandeses, a retomada da colonização na
região expandiu-se para o interior, seguindo as frentes de penetração pecuária que provinham
da Paraíba, Pernambuco e Ceará.236 Ao direcionarem-se para o sertão237, os colonos
depararam-se com vários grupos indígenas, os quais foram resistentes à colonização
portuguesa, gerando a Guerra dos Bárbaros.238 Segundo a historiadora Maria Emília Monteiro
Porto:

Reconquistado o Nordeste em 1654, o Rio Grande se integra ao plano
colonial português e com isso se retoma toda a movimentação de colonos,
que passam a se integrar na potencial economia agropecuária. Isto implicava
na extensão das fazendas de gado dos colonos - principal e rentável atividade
econômica-, em terras indígenas, tanto nas já formalmente concedidas como
nas áreas inconquistadas do interior da região. Isto gerou uma série de
conflitos entre índios por suas terras e integridade física, e os colonos, por
suas necessidades de grandes extensões de terra para o gado e da força de
trabalho indígena. Os conflitos envolvem diversos episódios nos quais as
autoridades locais e os colonos tomavam atitudes formalmente agressivas em
relação aos índios.239

Neste contexto de conflitos entre índios e colonos e a necessidade de estender as
posses de terras para a criação de gado, coube aos jesuítas aldear os índios para que estes
fossem reduzidos em missões e fossem “apaziguados”. Nestas missões também se tentou
regularizar a mão de obra indígena.
Segundo Serafim Leite, o retorno dos jesuítas à capitania do Rio Grande após a
expulsão dos holandeses ocorreu devido à tentativa iniciada em 1678 pelo Colégio de Olinda,
de retomar algumas aldeias de índios que haviam deixado de prestar assistência. 240 Cabe
apontar que possivelmente esta retomada empreendida pelos inacianos tinha relação com a
criação da Diocese de Olinda datada de 16 de novembro de 1676, por meio da Bula Ad
Sacram Beati Petri Sedem, do Papa Inocêncio XI.241 Acredita-se na possibilidade de que com
a criação do bispado de Olinda, a Companhia de Jesus sentiu a necessidade de obter um maior
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número de missões religiosas e de ampliar suas atuações para não diminuir sua importância
frente ao novo bispado, bem como frente a outras ordens religiosas.
A aldeia de Mipibu foi visitada pelos jesuítas no período das missões volantes, mas
tornou-se missão estabelecida somente em 1736, com os missionários capuchinhos. 242 A
missão de Igramació, a qual possuía pouquíssimas e inexatas informações acerca de seu
passado, tornou-se missão na década de 1730 com os carmelitas. No aldeamento de Apodi, os
padres inacianos Manoel Diniz e o padre Vicente Vieira aldearam os índios Paiacu em 1702.
É sabido que em 1704, devido aos conflitos da Guerra dos Bárbaros, na qual os Janduí
atacaram a missão jesuíta, o padre Manoel Diniz, que já atuava na missão, transferiu os índios
Paiacu da Missão de Apodi para o Igramació, juntamente com outro padre inaciano, Philipe
Bourel.243
Os jesuítas fixaram duas missões efetivas na capitania do Rio Grande. Ambos
aldeamentos eram de remanescentes Potiguara: São Miguel de Guajiru e São João Batista das
Guaraíras. O aldeamento de Guajiru estava localizado na margem da lagoa de mesmo nome
(atual lagoa de Estremoz), a duas léguas da cidade do Natal, e foi relatada sua existência
desde 1641, por um emissário holandês.244 Tal aldeamento, portanto, localizava-se na
sesmaria de enorme extensão de 14 léguas concedida no início do século XVII a Companhia
de Jesus. A presença dos jesuítas na aldeia foi mencionada a partir de 1679, por meio de uma
queixa dos oficiais da Câmara da cidade do Natal ao bispo de Pernambuco, na qual acusavam
o padre inaciano João de Gouveia de incitar os índios contra um administrador colonial.245
Entretanto, o primeiro relato oficial sobre a presença dos jesuítas na aldeia foi apenas em
1683, no Catálogo da Companhia de Jesus, sendo o seu superior o padre Antônio Cardoso, na
qual também estava presente o padre Francisco de Albuquerque.246
A presença jesuítica no aldeamento de Guaraíras, localizado nas proximidades do rio
Jacú, foi relatada desde 1681, pois neste ano ordenou-se que os índios da aldeia de Mipibu
fossem reunidos com os índios do aldeamento de Guaraíras.247 A missão foi registrada nos
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Catálogos da Companhia de Jesus em 1683, com a presença do padre superior Luiz Pinto e do
padre José dos Reis.248
Os índios sobreviventes da Guerra dos Bárbaros249 foram reduzidos em cinco
aldeamentos: Guajiru (atual cidade de Estremoz), Guaraíras (atual cidade de Arez), Apodi (a
qual foi extinta e seus índios transferidos para um lugar que é a atual cidade de Portalegre),
Igramació (atual cidade de Vila Flor), e Mipibu (atual cidade de São José de Mipibu).250
Foram nos aldeamentos de Guajiru e Guaraíras, e em suas proximidades, que a
Companhia de Jesus exerceu as suas atividades de forma mais intensa. Ao fundar uma missão
fixa, os jesuítas deveriam preocupar-se com o sustento da ordem, bem como de seus membros
e dos índios. Houve a necessidade da fundação de fazendas para a produção de mantimentos,
e criação de animais. A forma como os jesuítas administravam as atividades produtivas nos
aldeamentos e em suas fazendas, pode ser percebida por meio da análise de suas posses de
terra e dos conflitos derivados desta prática.
Com o Alvará de 23 de novembro de 1700, que garantiu uma légua de terra em
quadra (uma légua de comprido por uma de largura)251 para o sustento dos índios e
missionários, as missões Guajiru e Guaraíras tiveram suas terras demarcadas na primeira
década do século XVIII.252
Além das terras das missões, que pertenciam aos índios nelas aldeados, mas que
também eram usufruídas pelos inacianos (esta discussão será retomada no tópico seguinte),
observou-se por meio de algumas cartas de sesmarias que apontavam os jesuítas como
confrontantes de suas terras, que a Companhia de Jesus possuía outras terras na capitania do
Rio Grande.
Antônio Cardoso Batalha solicitou uma terra nas proximidades da ribeira do CearáMirim, em 1739, e afirmou que a terra chamada Maracacheta, localizada nas proximidades do
rio Ceará-Mirim, em direção à praia (litoral leste da capitania) pertencia aos Jesuítas.253
Acredita-se na possibilidade de o lugar Maracacheta ter alguma relação com o lugar chamado
Massangana, localizado ao norte da missão de Guajiru.
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O padre jesuíta Antônio de Amorim, em agosto de 1736, requereu um novo
documento da sesmaria que herdou de seu pai, o coronel Antônio Dias Pereira. A petição foi
feita por intermédio do procurador do suplicante, o padre jesuíta coadjutor e licenciado João
Gomes Freire. A terra requerida localizava-se nas confrontações das terras da própria
Companhia de Jesus, nas proximidades do rio Ceará-Mirim, seguindo o curso do rio Caratã
(hoje rio Mudo, ou rio do Jorge, o qual deságua na lagoa de Estremoz, antiga lagoa do
Guajiru)254, ficando este no meio das terras de um lugar chamado Cacimbas.255 Esta sesmaria
pode revelar não apenas uma terra da Companhia nas proximidades da missão de Guajiru,
como também pode evidenciar a anexação da terra herdada por um membro da Companhia,
visto que quem realizou a petição foi outro padre jesuíta e a terra localizava-se nas
confrontações de outras terras da ordem.
Ao catequizar os índios nas ditas missões, os jesuítas utilizaram-se das terras das
missões, bem como das terras que haviam requerido inicialmente para as fazendas que
produziam mantimentos e tinham criações de gado para efetivar a catequização. As terras das
missões e das fazendas inacianas foram alvos de cobiça de outros moradores, o que
ocasionava conflitos na capitania. Tais conflitos serão analisados nos tópicos 2.4 e 2.5 deste
capítulo.
Para a identificação destas posses jesuíticas na capitania do Rio Grande na primeira
metade do século XVIII realizou-se o cruzamento de fontes visto a dificuldade gerada pela
escassez de informações. O mapeamento das terras inacianas na capitania do Rio Grande
tornou-se mais fácil pelo maior número de fontes somente com o decreto do Diretório dos
Índios.
O Diretório dos Índios, decretado em 8 de maio de 1758, aboliu o poder temporal e
espiritual dos missionários sobre os índios aldeados. Desta forma, os inacianos deveriam ser
substituídos pela administração civil e pelo clero secular.256 Em 14 de setembro do mesmo
ano, Luís Diogo Lobo da Silva, governador de Pernambuco e suas capitanias anexas (Ceará,
Rio Grande e Paraíba), ordenou que fossem erigidas vilas nos aldeamentos administrados

254

PEREIRA, Levy. "Caraguata (RIO GRANDE)". In: BiblioAtlas - Biblioteca de Referências do Atlas Digital
da América Lusa. Disponível em: <http://lhs.unb.br/biblioatlas/Caraguata_(RIO_GRANDE)>. Data de acesso:
10 de fevereiro de 2014. CASCUDO, Luís da Câmara. Nomes da terra. Geografia, História e toponímia do Rio
Grande. Natal: Fundação José Augusto, 1968. p. 79
255
IHGRN - Fundo Sesmarias, Livro III, n. 241, fls. 158-159. Plataforma SILB (Sesmarias do Império LusoBrasileiro). Código: RN 0443.
256
BNRJ, II – 33, 23, 15, n° 2 Apud COUTO, José Jorge da Costa. O colégio dos jesuítas do Recife e o destino
de seu patrimônio (1759-1777). Dissertação (Mestrado em História moderna de Portugal) – Universidade de
Lisboa, 1990. p. 18-20.

74

pelos jesuítas, como já mencionado.257 No início do ano de 1759, Dom Francisco Xavier
Aranha, bispo de Pernambuco, ordenou aos Superiores dos Colégios de Olinda e Recife, que
quando os substitutos seculares chegassem às missões os jesuítas deveriam se retirar das
mesmas e se dirigissem aos seus colégios.258
Em junho de 1759, os párocos seculares chegaram às missões do Rio Grande, e
realizou-se um alistamento dos bens pertencentes às missões, às igrejas e às residências
jesuíticas. Como se explanou na introdução, os bens móveis dos jesuítas passaram a ser
subordinados à jurisdição do arcebispo de Olinda, visto que seu caráter religioso impedia que
a Coroa os confiscasse. Assim, o rei permitiu que tais bens ficassem sob a responsabilidade
do arcebispo de Olinda, o qual deveria sequestrar e repartir tais bens. 259 O ouvidor geral
Bernardo Coelho da Gama e Casco ordenou que se realizasse o inventário dos bens das
missões jesuíticas da capitania do Rio Grande, Guajiru e Guaraíras, em 1760, os quais foram
registrados em 1761.260
O padre inaciano Alexandre Carvalho entregou os bens da igreja da antiga missão de
Guajiru, Nossa Senhora dos Prazeres e São Miguel, para o vigário Antônio de Souza
Magalhães. No inventário, que se encontra no códice 1964 do Arquivo Histórico Ultramarino,
os bens da igreja eram compostos por 17 imagens religiosas, das quais 7 apresentavam
adornos de prata, e uma de ouro; vários objetos destinados para a celebração de missas, dos
quais alguns eram de prata como relicários, vasos de comunhão, cálices, e turíbulo; toalhas,
cortinas, mantos, capas, véus, missais, entre outros. A construção da igreja de Nossa Senhora
dos Prazeres e São Miguel ainda não estava concluída no momento do inventário.261
A missão de Guajiru possuía 70 cabeças de gado vacum e nove de cavalar. Também
possuía 15 escravos.262 Como os missionários não possuíam comprovantes da origem da
posse dos escravos, nem de seus gados, o ouvidor geral da Gama e Casco instaurou um
sumário de testemunhas para que fosse apurado se estas propriedades pertenciam à missão ou
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à Companhia de Jesus. Segundo alguns índios, antigos moradores da missão, os escravos
eram filhos dos escravos que os missionários haviam comprado ou trazido nos primórdios da
missão.263
Na missão de Guaraíras, os bens foram passados ao vigário Pantaleão da Costa de
Araújo264 pelo padre jesuíta Manoel Pinheiro. A igreja de São João Batista encontrava-se
nova, construída de pedra e cal. Os bens pertencentes a esta igreja, embora possuíssem menos
imagens religiosas com adornos de prata, em comparação à missão de Guajiru, possuía mais
pertences. Haviam pias de água benta, pia batismal, dois confessionários, e ainda uma grande
variedade de utensílios religiosos e adornos decorativos: galhetas, cruzes, cálices de prata,
castiçais, velas, bandeiras de paniconografia (gravura em relevo sobre zinco), e panos,
mantos, cortinas e vestimentas sacerdotais de tecidos nobres. A missão ainda possuía 174
cabeças de gado vacum, 57 de cavalar, 27 de gado caprino, 38 de ovino, três porcos, e mais
vinte e três mil e setecentos réis.265
A missão de Guaraíras possuía pertences que podem refletir uma melhor condição
dessa missão em comparação à missão de Guajiru. A missão de Guaraíras possuía uma
livraria com 20 volumes, e interessantes utensílios como “uma chocolateira e seu pau”, um
“baú de Moscóvia”, e “umas charamelhas” (antigo instrumento de sopro).266
Ambas as residências das missões possuíam uma mobília básica como cadeiras,
mesas, tamboretes, e objetos de higiene pessoal. Em ambos os inventários também se percebe
instrumentos de trabalho, relacionados à produção econômica desempenhada pelos índios,
como redes de pescas, serrotes, entre outros.267
Assim, como havia sido acordado anteriormente, desde maio de 1758, os bens
semoventes (ornamentos, utensílios, animais, escravos, entre outros) das missões jesuíticas
foram divididos em 1761, conforme a proposta lançada pelo bispo de Olinda à junta criadora
das vilas, que incluía representantes eclesiásticos, funcionários coloniais e índios que
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ocupavam cargos civis e militares.268 Os bens de raiz das missões, ou seja, as terras que foram
concedidas para a criação da missão ou mesmo para a ampliação de sua extensão, deveriam
ser repartidas entre os índios das mesmas de acordo com o arcebispado, e o governador ou
capitão-mor da capitania, não ficando nenhuma terra para a igreja.269
As providências para erigir as novas vilas começaram no início do ano de 1759. As
missões de Guajiru e de Guaraíras tornaram-se respectivamente as vilas de Estremoz em 3 de
maio de 1760, e a vila de Arêz em 15 de junho de 1760. 270 Nesta mudança de missões para
vilas, também foi ordenado que o ouvidor geral Bernardo Coelho da Gama e Casco
convocasse os prelados dos Colégios de Olinda (ao qual estavam submetidas às missões
jesuíticas do Rio Grande), Recife e Paraíba, para que fossem apresentados os bens que os
jesuítas possuíam em um prazo de 20 dias após a averiguação e levantamento dos bens.271
Desde maio de 1758, o rei havia ordenado que os bens de raiz pertencentes à
Companhia de Jesus que estivessem em desacordo com as antigas leis impostas a ordens
religiosas poderiam ser sequestrados. Assim, os bens de raiz que não possuíssem licença régia
- norma referente ao Título XVIII das Ordenações Filipinas, presente no alvará de 30 de julho
de 1611, no qual se ordenou que todos os bens religiosos deveriam possuir sua respectiva
autorização - poderiam ser de imediato revertidos à Coroa portuguesa. Em agosto de 1759, o
rei Dom José ordenou que fosse realizado o sequestro de todos os bens da Companhia de
Jesus em Pernambuco com sua respectiva origem e valor.272
Assim, averiguaram-se alguns bens de raiz da Companhia de Jesus na capitania do
Rio Grande pertencentes então ao Colégio de Olinda. O ouvidor Gama e Casco arrolou alguns
bens de raiz e os colocou em arrematação pública para serem arrematados em 1° de junho de
1760:
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Na capitania do Rio Grande fiz também o sequestro de três fazendas de
gados pertencentes ao Colégio de Olinda, a saber: Oitiseiro, Ceará e Curral
de Baixo [grifo da autora] as quais arrematei a Antônio da Silva de
Carvalho273 por tempo de três anos à renda de 150 mil réis por ano, e destas
vendi em praça 90 bois delas a 3$100 por cabeça e o seu produto se recolheu
no cofre geral desta Vila onde fica. Na fazenda do Ceará ficaram
administradas pelo depositário geral por não haver quem nelas lançasse coisa
alguma de renda. Na mesma capitania do Rio Grande, fiz também seqüestro
em três léguas de terra de comprido e uma de largo que os padres
missionários da antiga aldeia de Guajiru possuíam por título de sesmaria, a
qual terra é no Sítio dos Galos e Guamaré [grifo da autora], é continua com
a praia do mar, aonde tem duas pesqueiras, e também ficou por arrendar por
não haver quem nelas quisesse lançar por ficar em parte muito remota.274

É sabido que além dos sítios Galos e Guamaré, como consta no documento acima, os
inacianos também possuíam na capitania do Rio Grande uma fazenda de gado chamada de
Santa Cruz.275 Havia nas redondezas da missão de Guajiru outras fazendas, como a Curral de
Baixo, atual povoado de mesmo nome localizado nas proximidades do município de
Estremoz, antiga missão de Guajiru.
Segundo José Jorge da Costa Couto, enquanto Portugal negociava com a Cúria de
Roma (1759-1760) acerca da situação dos bens jesuíticos, a administração de Portugal
manteve os bens fundiários da ordem jesuítica intocáveis276, com exceção dos bens que não
possuíam licença régia.
Com a definitiva expulsão dos jesuítas de Portugal e de todos os seus domínios, em 3
de setembro de 1759, os bens da Companhia de Jesus foram revertidos à Coroa, visto que a
ordem religiosa foi extinta. Tal fato foi corroborado pelo alvará de 25 de fevereiro de 1761, o
qual:

Determinou a imediata incorporação no fisco da Câmara Real de todos os
bens temporais, isto é, aqueles que não se encontravam direta e
exclusivamente destinados ao culto divino, como fundos de terras e casa,
mercadorias de comércio, bem como rendas em dinheiro de que a
Companhia de Jesus detivesse o respectivo domínio e posse.277
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Desse modo, a ordem régia de 22 de outubro de 1761 estabeleceu como os bens
confiscados dos jesuítas deveriam ser classificados, registrados e arrematados. Os bens
imóveis deveriam ser alienados em público, com a presença da Junta congregada, sendo
aceito o maior lance dos sujeitos interessados em arrendar o bem. A arrematação poderia ser
paga em dinheiro ou em gêneros de fácil venda.278 As normas da referida ordem chegaram a
Pernambuco, e consequentemente a suas capitanias anexas, apenas em 1763.
Foi criada, em 10 de abril de 1769, uma Junta da Fazenda Real em Pernambuco, para
evitar falhas na administração e arrecadação da Real Fazenda de Pernambuco e suas
capitanias anexas. A mesma era composta pelos governador, procurador, provedor e contador
da fazenda. A Junta deveria ser responsável por classificar os bens confiscados bem como
elaborar um livro de inventário dos ditos bens.279
Foi por meio destes documentos produzidos pela Junta da Fazenda Real em
Pernambuco que é sabido que, em 1772, algumas fazendas jesuíticas no Rio Grande,
pertencentes ao Colégio de Olinda, não estavam arrematadas: fazenda Oitizeiro; fazenda
Ceará; fazenda Curral de Baixo; sorte de terras no lugar chamado Ceará; e sítio de terra
chamado Arraial das Formigas na ribeira do rio Piranhas.280
As fazendas Oitizeiro, Ceará, e Curral de Baixo, as quais haviam sido arrematadas a
Antônio da Silva de Carvalho em 1760, ficaram deterioradas após o falecimento do mesmo.
As ditas três fazendas passaram novamente para a administração da Provedoria da Fazenda do
Rio Grande, em 1770, e foram leiloadas em 1776 para Domingos Gomes Maciel.281
As posses de terras da Companhia de Jesus na capitania do Rio Grande as quais se
tem conhecimento foram as fazendas Oitizeiro, Ceará, Curral de Baixo e Santa Cruz; os sítios
dos Galos, Guamaré, e o Arraial das Formigas; além de uma sorte de terra no lugar chamado
Ceará; totalizando três fazendas, dois sítios, um arraial e uma sorte de terra.282
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Imagem 03: As terras da Companhia de Jesus na data de sua expulsão (1759):

Fonte: Elaboração da autora por meio do Google Earth a partir das informações contidas na Avaliação
do dos bens jesuítas de Pernambuco. IHGB - Arq. 1.1.15. Avaliações dos bens jesuítas em
Pernambuco, 1772; e no ofício do ouvidor geral Bernardo Coelho da Gama e Casco ao secretário de
Estado Conde de Oieiras; AHU-PE, Papéis Avulsos, Cx. 95. Doc. 7493. 10 de fevereiro de 1761. Com
base no mapa rodoviário do Rio Grande do Norte. MAPA rodoviário do Rio Grande do Norte.
Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes (DNIT), 2002. Disponível em: <
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/mapas-multimodais/RN.pdf >. Acessado em 10 maio
2014.

Pelas aproximações apresentadas no mapa, pode-se perceber de fato um patrimônio
consistente, o qual foi cobiçado por alguns moradores da capitania gerando conflitos de
interesses, como será explanado nos tópicos seguintes deste capítulo e dos capítulos
sequentes.
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2.4. Conflitos entre moradores e missionários pela posse de terras na capitania do
Rio Grande no século XVIII

Em um estudo monográfico anterior a esta pesquisa, analisou-se as leis de Portugal
que regulamentavam a posse dos bens, sobretudo de terras, de ordens religiosas, com ênfase
na Companhia de Jesus. Percebeu-se que as leis referentes ao tema, no século XVIII,
implicavam em um processo de desamortização dos privilégios inicialmente concedidos à
Companhia de Jesus e relacionados à constrição de terras. 283 Ainda neste estudo, verificou-se,
na capitania do Rio Grande, que tais leis geraram alguns conflitos na medida em que
possibilitaram que arrendatários solicitassem terras pertencentes aos inacianos.
Neste estudo supracitado, percebeu-se que a historiografia que analisou a construção
do patrimônio jesuítico, bem como a sua expulsão dos domínios de Portugal, sugere que
foram, sobretudo, os privilégios régios que proporcionaram o crescimento desmedido da
ordem inaciana.284 Além disso, para essa mesma historiografia, o enfraquecimento das
relações entre a Coroa portuguesa e a Companhia é concebido como um rompimento talhado
principalmente no governo de Dom José.
Por meio da pesquisa realizada, no entanto, acredita-se que tal enfraquecimento não
deva ser compreendido como um corte abrupto. Percebeu-se que ao longo da história da
Companhia de Jesus na América portuguesa houve uma gradual desarmotização da política de
privilégios, principalmente na primeira metade do século XVIII.
Assim, ao contrário da historiografia que se deteve a analisar bulas papais, alvarás e
cartas régias que explicitam os privilégios e favorecimentos conferidos à ordem jesuítica para
analisar a construção de seu patrimônio, a qual cometeu alguns equívocos na medida em que
generalizou alguns privilégios concedidos a ordens religiosas, como a Companhia de Jesus,
buscou-se, no estudo anterior, analisar as normas que regiam a posse de bens por ordens
religiosas, objetivando-se verificar a complexidade da acumulação de bens imóveis pelos
inacianos.
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Constatou-se que no Código Filipino, ou Ordenações Filipinas285, que passaram a
viger em 1603, encontram-se 25 títulos referentes a clérigos, mosteiros, igrejas e ordens
sacras. Destacam-se, destas ordenações, os Títulos XI e XVIII. O primeiro ordenou que as
igrejas, mosteiros, ordens sacras e beneficiados estavam isentos da obrigação do pagamento
da dízima, do pedágio, e da sisa286 referentes às suas necessidades básicas: moradia e
alimentação.
A posse de bens de raiz sem o referido pagamento de tributos seria permitida desde
que fosse destinado para o sustento dos religiosos. Porém,

[...] se qualquer das ditas pessoas comprar, ou vender quaisquer coisas por
trato de mercadoria [...] ou se comprar bens de raiz, pagará Sisa, como se
fosse leigo: salvo se forem casas para sua moradia e uso, e outros bens de
raiz [...]”.287

Observa-se que a Coroa, embora não impedisse que as ordens religiosas comprassem
ou vendessem, impunha a obrigação de que as ordens religiosas pagassem os tributos
referentes à dita prática. Percebe-se que a ordenação não corroborava a ideia de que foram as
isenções do pagamento de tributos à Coroa a responsável pelo desenvolvimento das atividades
comerciais jesuíticas, visto que não havia uma distinção entre moradores e religiosos quando
ambos negociavam seus produtos ou bens de raiz.
O Título XVIII ordenou, devido à prática comum no Reino de Portugal, que as
ordens religiosas, bem como as igrejas, não poderiam possuir bens móveis sem licença régia.
Caso esta condição não fosse aceita, os bens seriam revertidos à Coroa. 288 Assim, por meio
desta norma, a Coroa almejava estabelecer um controle sobre as posses religiosas. Ao
requerer uma licença especial para as ordens religiosas, a Coroa saberia e controlaria a
quantidade de bens que cada ordem possuía.
Percebe-se, assim, que desde o ingresso de ordens religiosas na América portuguesa,
as mesmas deveriam cumprir uma série de exigências referentes à posse de bens, as quais
eram determinadas pela Coroa por meio das Ordenações Manuelinas, que vigorava desde
1511-12, e posteriormente foi ratificada pelas Ordenações Filipinas, de 1603. Contudo, foi a
285
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partir do século XVIII que a Coroa portuguesa comprimiu as posses de bens, sobretudo, de
terras, tanto de ordens religiosas, como também de clérigos.
Em 12 de novembro de 1710, o governador interino de Pernambuco Dom Manuel
Alvares da Costa encaminhou ao Senado da Câmara de Olinda, uma nova ordem do rei de
Portugal. Na carta, o rei relatou que haviam sido constatadas diligências no que diz respeito à
repartição de terras nos sertões das capitanias, sendo doadas a missionários e a clérigos mais
terras do que era permitido. Tal diligência estava prejudicando os moradores vizinhos às
terras de missionários e outros religiosos, pois estes tornavam-se poderosos senhores de
muitas fazendas e de criações, tirando as terras das quais os pobres logravam. Além disso, os
missionários e religiosos tomavam dos vizinhos as melhores terras.289
Em detrimento dos prejuízos aos pobres, o rei ordenou que não fosse consentido que
missionários de aldeias indígenas, párocos, e vigários, possuíssem mais terras do que a
necessária para o pasto de três ou quatro cavalos e de outras tantas vacas. A Carta Régia de 12
de novembro de 1710 ainda deveria ser registrada nos livros das Câmaras, bem como
cumprida em todas as capitanias.290
Outra Carta Régia que evidencia a constrição à posse de terra pelos jesuítas foi
expedida em 27 de junho de 1711. Esta ratificou bem como retificou algumas normas
presentes nas Ordenações Filipinas. A imposição de que as ordens religiosas que possuíssem
bens de raiz deveriam requerer uma licença especial foi confirmada. Determinou-se que os
religiosos que possuíssem terras deveriam requerer uma licença régia.291
A correção foi referente ao pagamento dos dízimos das terras utilizadas por ordens
religiosas. Diferente do Título XI das Ordenações Filipinas, que permitiu que as terras
necessárias para a moradia e subsistência dos religiosos fossem isentas do pagamento dos
tributos referentes às mesmas, a Carta Régia estabeleceu que as fazendas pertencentes a
ordens religiosas “fora dos dotes de suas criações”, ou seja, adquiridas por meio de compra,
heranças, ou outros títulos, deveriam pagar os dízimos referentes a elas, “como se fossem
possuídas por seculares”.292 Caso esta condição não fosse acatada, os religiosos que se
recusassem a pagar o dízimo, teriam suas terras consideradas devolutas, e seriam concedidas a
quem os denunciassem. As obrigações da Carta Régia foram determinadas devido ao grande
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prejuízo da Fazenda Real pelo não pagamento dos dízimos das terras pertencentes a ordens
religiosas293.
O jurista Costa Porto afirma que os dotes de criação fossem as sesmarias concedidas
pela Coroa para ordens religiosas294. Acredita-se, porém, que o dote de criação seja referente a
um pequeno lote de terra destinado para a criação de animais necessários para a subsistência
das ordens religiosas. Assim como o Título XI das Ordenações Filipinas, que estabeleceu o
não pagamento de dízimos, pedágio e sisa referente ao necessário para a moradia e
subsistência dos religiosos, é possível que o dote de criação citado na Carta Régia de 1711
faça referência a esta isenção. Além disso, o dote de criação pode estar relacionado ao limite
de terra estabelecido pela lei de 12 de novembro de 1710, na qual proibiu que religiosos e
missionários possuíssem uma terra maior do que a necessária para a criação de “quatro
cavalos e outras tantas vacas”, podendo este ser o limite dos dotes. Nas duas leis
mencionadas, entretanto, não foi citada nenhuma dimensão que correspondesse ao dote de
criação.
As ordens religiosas, portanto, não eram mais percebidas como instituições
privilegiadas. Se no início da colonização da América portuguesa o crescimento da
Companhia ocorreu por meio de alguns benefícios, isenções de pagamento de tributos e dos
dízimos à Coroa, no início do século XVIII, a posse de terras sem o referente pagamento dos
dízimos foi considerado prejuízo para a Fazenda Real, e também prejudicial para os vassalos
“pobres” do rei.
A Carta Régia de 27 de junho de 1711 também mostrou um interesse de limitar os
bens de ordens religiosas. Foi estabelecido que estas devessem ser destituídas da condição de
sucessoras dos títulos das terras requeridas pelos moradores “para se evitar o dano futuro”.295
Entre o período de 27 de junho de 1711 a 3 de setembro de 1759, data da expulsão dos
jesuítas, existem 337 registros de datas de sesmarias da capitania do Rio Grande disponíveis
no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Destas sesmarias, 202 (60%)
apresentam a exigência de não serem sucedidas a religiosos, 85 (25,2%) não apresentaram a
exigência, e em 50 (14,8%) não se pode verificar devido às mesmas possuírem lacunas. Esta
pesquisa mostra que a determinação da Carta Régia, de que os títulos de sesmarias não fossem
sucedidos a religiosos, foi imposta e ratificada por meio destas sesmarias. Ao proibir que os
religiosos possuíssem o direito de sucessão de títulos dos bens concedidos aos moradores,
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Dom João V restringiu uma das formas que mais contribuíram para o enriquecimento da
ordem jesuítica: as doações privadas296.
A origem da Carta Régia de 1711 remonta a várias discussões anteriores entre
oficiais régios e inacianos acerca do pagamento dos dízimos de suas terras. Os oficiais de
diferentes capitanias relataram ao rei as perdas da Fazenda Real devido ao fato de os jesuítas
muitas vezes negarem-se a pagar os devidos dízimos sobre suas produções. Os conflitos entre
os oficiais e jesuítas culminaram na emissão da Carta Régia.297
Na capitania do Rio Grande, a Carta Régia de 12 de novembro de 1710 e de 27 de
junho de 1711 possivelmente geraram muitos conflitos entre moradores, jesuítas e
autoridades. Mas, a falta de documentos que mostrem as várias etapas de um conflito acerca
da posse da terra impede uma melhor observação e análise sobre o mesmo. É sabido,
entretanto, por meio de algumas sesmarias da capitania do Rio Grande, que as posses
jesuíticas, bem como de outros religiosos, foram alvos de interesses dos moradores.
Na Carta Régia de 27 de junho de 1711, havia sido afirmado que caso os religiosos
não pagassem os dízimos referentes a suas terras, ou não possuíssem os justos títulos das
terras que ocupavam, as mesmas seriam consideradas devolutas e passíveis de serem
concedidas a quem os denunciassem298. O fato de que os inacianos não possuíam os títulos de
algumas terras que ocupavam e não pagavam os devidos dízimos impulsionou indivíduos da
capitania, interessados nas terras da ordem, a denunciá-los.
Verificou-se uma sesmaria referente ao Rio Grande, na qual um sesmeiro solicitou
terras que eram ocupadas por religiosos. Em 21 de abril de 1713, o capitão Cosme da Silveira,
que justificou ser morador juntamente com sua mulher e filhos da ribeira do Ceará-Mirim,
alegou possuir gados, e não ter terras o bastante para acomodá-los, o que ele afirmou ser uma
perda para a Fazenda Real, uma vez que diminuía os dízimos que deveriam ser pagos à Coroa.
O capitão alegou ter conhecimento de que:
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Entre o rio Ceará-Mirim e o Guajiru há terras que estão ocupadas pelos
reverendos padres da Companhia de Jesus sem que em nenhum tempo
fossem doadas nem delas tinham título algum e sem esta se emitirão delas
por serem as que antigamente moravam os tapuias das selvas [grifo da
autora] e pelas ordens de sua majestade que Deus guarde que apresenta está
proibindo para delas lograrem, pelas justas razões nelas mencionadas e
havendo lhe dê, digo e havendo de se lhe tirar dar o suplicante preferiu com
suas fazendas [...]299.

Nesse documento, o suplicante, capitão Cosme da Silveira, denunciou os padres da
Companhia de Jesus por não possuírem os títulos das terras que ocupavam entre os rios
Ceará-Mirim e Guajiru. O provedor da Fazenda Real, José Barbosa Leal, informou ao
capitão-mor da capitania do Rio Grande, Salvador Álvares da Silva, que pela “nova
ordenação”, a qual estabeleceu que caso os religiosos se eximissem de pagar os dízimos
referentes às terras “além dos dotes de criações”, as mesmas deveriam ser doadas a seculares,
podendo assim serem concedidas ao suplicante. Dessa forma, a sesmaria pretendida, que
possuía três léguas de comprimento e uma de largura, foi concedida ao capitão Cosme da
Silveira no mesmo dia do requerimento. A terra concedida ao capitão Cosme da Silveira
localizava-se nas proximidades ou mesmo era vizinha à missão de Guajiru, dirigida por
inacianos.
Os possíveis conflitos gerados na capitania, ou seja, o requerimento das terras da
Companhia pelos moradores, nem sempre foi justificado apenas pelos primeiros não
possuírem os títulos da terra ou não pagarem os dízimos. Em alguns casos, a Carta Régia de
12 de novembro de 1710 parece ter sido usada como justificativa, mesmo não sendo citada
diretamente.
Em uma sesmaria requerida em 28 de abril de 1713, o ajudante João de Oliveira
Freitas alegou ser morador de Goianinha juntamente com sua mulher e filhos. O ajudante
possuía criações de gado, mas não possuía terras próprias, o que gerava prejuízos à Fazenda
Real, já que diminuía os dízimos que deveriam ser pagos à Coroa. O ajudante alegou que as
“novas ordens” haviam estabelecido que os religiosos não poderiam possuir mais terras que o
suficiente para acomodar três ou quatro cavalos. Por tal motivo, o ajudante requereu uma
légua de terra da missão de Guaraíras, onde havia um curral de gado dos missionários
jesuítas:
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Porque tem notícia que Sua Majestade que Deus guarde foi servido ordenar
por novas ordens que os missionários a paragens desta capitania não tinham
mais terras que as que bastam para trazerem três ou quatro cavalos [...]300

O suplicante justificou o seu requerimento pelo fato de os padres da Companhia
possuírem um curral de gado na missão, o que, segundo o entendimento do ajudante, seria
uma atividade imprópria para aquela terra, pois dever-se-ia desenvolver naquele espaço a
subsistência indígena, sendo esta compreendida como mantimentos agrícolas.301 O ajudante
requereu uma légua de terra da dita missão, “fixando-se somente para os índios a que for
capaz para suas plantações e lavouras”302.
Esta carta de data de sesmaria encontra-se incompleta, não sendo possível verificar
se a mesma foi concedida ou não ao ajudante. Entretanto, acredita-se ser improvável que o
ajudante tenha tomado posse da terra, pois a missão de Guaraíras prevaleceu no mesmo local
mesmo após a expulsão dos jesuítas em 1759.303
Em outra sesmaria, concedida a Manoel Tavares Guerreiro em 17 de abril de 1713,
entre o rio Marta Abreu e o Jundiaí, possuindo duas léguas de comprimento e uma de largura,
o sesmeiro alegou que:

Sua Majestade que Deus guarde foi servido mandar por suas reais ordens
que nenhum religioso304 [ilegível] possam ter terras mais que as que
compreendem para fazer quatro cavalos e quatro vacas e a mais que se
repartam pelos moradores que nelas morem e cultivem [grifo da autora] e
assim utilizar a Fazenda Real [...] e por resolução do dito senhor de vinte e
sete de junho de mil setecentos e onze foi servido ordenar que nenhum
religioso possam possuir terras que lhe [ilegível] dadas [ilegível]305.

Nesta última carta parece ter havido uma confusão referente às leis de 12 de
novembro de 1710 e de 27 de junho de 1711, pois a justificativa dada pelo suplicante era de
que os religiosos não poderiam ter uma terra maior do que o necessário para a criação de
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quatro cavalos e quatro vacas, o que é referente à primeira lei, de 1710, e não à lei de 1711,
citada na carta. Mas, cabe ressaltar que os moradores estavam atentos às possibilidades de
denunciar religiosos para ficarem com suas terras, apesar de se confundirem com a legislação.
Verificou-se que das 389 cartas de sesmarias existentes na capitania do Rio Grande
entre o período que foi estabelecida a Carta Régia de 12 de novembro de 1710 e 3 de
setembro de 1759, data da expulsão dos jesuítas306, apenas uma sesmaria citou a Carta Régia
de 27 de junho de 1711 e outras três citaram a Carta Régia de 12 de novembro de 1710, sendo
duas destas três cartas, o requerimento de sesmeiros por terras da Companhia de Jesus e uma
de um sesmeiro interessado na terra pertencente aos padres do Carmo de Recife.
Ao estabelecer as Cartas Régias de 12 de novembro de 1710, e de 27 de junho de
1711, Dom João V possivelmente tentou limitar o crescente poder de ordens religiosas por
meio da constrição à posse de terras, a qual reflete uma desamortização da política de
favorecimentos a ordens religiosas. Tal constrição pode ser percebida como uma precursora
das políticas pombalinas que definitivamente enfraqueceram as relações entre a Coroa
portuguesa e a Companhia, culminando com a expulsão da última.
Os possíveis conflitos ocorridos na Capitania do Rio Grande entre moradores e
inacianos pela posse da terra sugerem uma maior complexidade dos acontecimentos políticos,
econômicos e sociais no período em estudo.
No final do século XVII, a questão da repartição de terras na capitania do Rio
Grande parecia ser um problema. Em 1689, em uma carta do Senado da Câmara de Natal ao
rei Dom Pedro II, reclamou-se que na capitania havia:

Sujeito que possui vinte e trinta léguas, sem ter cabedal para as povoar e
alguns moradores desta capitania estão sem ter nenhuma, e demais disto há
uma grande confusão nas demarcações e domínios, de que resultam dúvidas
nesses sertões [...]307

Esta reclamação do Senado da Câmara de Natal reflete as diligências cometidas nas
capitanias, as quais foram mencionadas pelo rei na Carta Régia de 12 de novembro de 1710,
referente à repartição de terras. Cabe lembrar que uma das justificativas presentes na carta de
12 de novembro de 1710 era a de que os missionários das aldeias e outros religiosos dos
sertões das capitanias, por terem recebido mais terras do que o permitido, tornaram-se
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poderosos senhores de fazendas e de criações, tomando as terras nas quais moradores
vizinhos, pobres, antes logravam.
Das três sesmarias identificadas que mencionaram indiretamente a Carta Régia de 12
de novembro de 1710, cabe destacar que os três suplicantes afirmaram serem moradores da
capitania do Rio Grande, e no caso do ajudante João de Freitas, de uma localidade muito
próxima à terra requerida (alegou que morava em Goianinha e solicitou a terra da missão de
Guajiru, distante apenas 9 quilômetros, pouco menos de uma légua e meia de distância), e que
não possuíam terras próprias.308 Não é possível afirmar que tais suplicantes eram pobres
arrendatários ou pequenos posseiros devido à falta de fontes que comprovem esta afirmação.
Verificou-se que estes suplicantes, contudo, no momento do pedido das terras pertencentes a
religiosos, não possuíam outras sesmarias. Este fato, associado à justificativa dos suplicantes
de que não possuíam terras próprias, abre possibilidade para cogitar que os mesmos fossem
arrendatários ou pequenos posseiros.
Historiadoras como Márcia Motta e Carmen Alveal, apontam por meio de suas
pesquisas que era comum que grandes senhores de terra alargassem seus domínios territoriais
em grandes dimensões, fosse por meios legais, como sesmarias, ou muitas vezes pela
ocupação, de forma a estender as suas posses e assegurar seu poder na região, o que por sua
vez poderia levar ao uso da violência como recurso309. A respeito desta questão, Alveal afirma
que:

Grandes sesmeiros ameaçavam pequenos sesmeiros posseiros a sujeitaremse a seu poder e, muitas vezes, a disputa pela terra foi o foco central destas
ameaças. Como a terra era um componente central em termos econômicos,
sociais e políticos na formação da sociedade colonial, a aquisição e a própria
ampliação de seu quinhão era visto como vital e necessário àqueles que
almejavam ampliar seus domínios nas áreas ao redor310.

Acredita-se que os senhores de terras, o qual aqui se inclui a Companhia de Jesus
mesmo com suas particularidades, possuíam uma lógica própria de ocupação da terra. Para
compreendermos melhor esta lógica de ocupação partiu-se do princípio estudado por Paolo
Grossi, o qual afirma que propriedade é, sobretudo, mentalidade.311 Associa-se a posse de
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bens dos jesuítas, com as suas concepções de mundo, na qual a construção de seu patrimônio
justificava-se para melhor desempenhar suas atividades missionárias.
Esta perspectiva permite refletir sobre a mentalidade possessória dos jesuítas.
Conforme foi apresentado, as atuações dos inacianos para consolidar um patrimônio na
América portuguesa muitas vezes os envolveram em conflitos pela posse de terras, fosse com
oficiais régios, fosse com moradores. As análises deste tópico demonstram que a Companhia
de Jesus possuía um forte interesse em ampliar seus domínios de atuação, e para isto,
utilizavam-se das conquistas materiais para empreender seus interesses religiosos.
Assim, a terra, e posteriormente as relações nela desenvolvidas, principalmente com
os aldeamentos, mostra-se como um meio fundamental para o exercício religioso dos jesuítas,
uma vez que a conquista de uma terra possibilitava um domínio simbólico sobre a mesma e,
consequentemente, sobre os indivíduos que dela usufruíam; bem como a posse material da
mesma propiciava o sustento dos missionários e índios, como também possibilitava a venda
de excedentes.
No próximo tópico serão apresentados alguns apontamentos sobre a jurisdição das
posses territoriais entre os bens da Companhia e suas missões, evidenciando estratégias dos
inacianos para garantir seu acesso à terra.

2.5. Jurisdições em conflito

A posse de terras por aldeias indígenas remonta ao alvará de 23 de novembro de
1700, no qual Dom Pedro II ordenou que fosse concedida uma légua em quadra de terra para
as aldeias com um número superior a cem casais. Neste alvará, o rei advertiu que:

[...] para cada aldeia e não para os missionários mando dar esta terra, porque
pertence aos índios, e não a eles [missionários]; e porque tendo-as os índios
as ficam logrando os missionários no que lhes for necessário para ajudar o
seu sustento, e para o ornato e culto das igrejas se façam nas terras dos
sesmeiros e donatários conforme o bispo entender que convém para a cura
das almas, e para se lhe administrarem os sacramentos dando conta do
Tribunal, a que pertence, e aos tais párocos se darem aquelas porções de
terras, que correspondem, as que ordinariamente tem qualquer dos
moradores, que não são donatários, ou sesmeiros, e que possam ser
logradouros das casas, que tiverem, para que possam criar comodamente as
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suas galinhas e vacas, e ter as suas éguas ou cavalos, sem os quais nenhum
poderá viver no sertão [...].312

O alvará afirmou que as terras concedidas aos índios aldeados não pertenciam aos
missionários. As terras concedidas aos índios aldeados poderiam auxiliar no sustento dos
missionários, contudo, as terras pertencentes aos últimos deveriam ser pequenos quinhões de
terra, possivelmente “dotes de criação”313, suficiente apenas para a criação de algumas
galinhas e vacas para o sustendo dos mesmos.314 Por meio desta informação do alvará,
percebe-se que as ordens religiosas possuíam o costume de usufruir das terras que pertenciam
aos índios.
Este costume também foi observado pela historiadora Carmen Alveal, que ressaltou
que os jesuítas algumas vezes solicitaram terras argumentando que as mesmas seriam para os
índios de suas aldeias.315 Também ocorreram situações em que os jesuítas requereram terras
para aldeias que nunca existiram, como argumentou Maria Regina Celestina de Almeida sobre
o caso dos moradores de Cabo Frio, que reclamaram à câmara que aos jesuítas haviam sido
concedidas terras para aldeias que nunca existiram ou foram criadas, e que ainda compraram
terras que haviam sido concedidas aos índios da região.316
Além das acusações de que os jesuítas usurpavam as terras indígenas, verificou-se
que os mesmos, em alguns casos, também usurparam os rendimentos da produção indígena
desenvolvida no aldeamento. Maria Regina Celestino de Almeida afirmou que os rendimentos
dos aldeamentos eram destinados prioritariamente às necessidade religiosas, ou seja,
referentes à igreja e aos seus membros. Os índios ficavam em um segundo plano317.
O usufruto das terras indígenas pelos missionários possivelmente gerou alguns
equívocos e confusões no que se refere às jurisdições das posses entre as ordens religiosas e
as missões. Na capitania do Rio Grande, verificou-se, por meio de uma carta de sesmaria, que
possivelmente alguns moradores da região não distinguiam os bens da missão dos bens da
ordem religiosa responsável pelo aldeamento devido ao usufruto das terras indígenas.
O ajudante João de Oliveira Freitas, cujo exemplo já foi aqui utilizado para
demonstrar a perda das terras jesuíticas na capitania do Rio Grande, alegou, em 28 de abril de
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1713, que as “novas ordens”, possivelmente fazendo referência à lei de 12 de novembro de
1710, haviam estabelecido que os religiosos não poderiam possuir mais terras que o suficiente
para acomodar três ou quatro cavalos. Por tal motivo, o ajudante requereu uma légua de terra
da missão de Guaraíras, onde havia um curral de gado dos missionários jesuítas.
João de Oliveira Freitas justificou o seu requerimento pelo fato de os padres da
Companhia de Jesus possuírem um curral de gado nas terras da missão, o que segundo o
entendimento do ajudante, seria uma atividade imprópria para aquela terra, pois dever-se-ia
desenvolver naquele espaço a subsistência indígena, sendo esta compreendida como
mantimentos agrícolas. O ajudante requereu uma légua de terra da dita missão, “fixando-se
somente para os índios a que for capaz para suas plantações e lavouras”318.
As informações do ajudante corroboram para confirmar que os jesuítas usufruíam das
terras de suas missões na capitania do Rio Grande, bem como demonstra que alguns
moradores não distinguiam os bens das missões e da Companhia, visto o caso apresentado, no
qual João de Oliveira Freitas solicitou uma terra pertencente aos índios da missão de
Guaraíras acreditando que esta pertencia aos missionários.
Pensando na assertiva de que era costumeiro que os missionários se utilizassem de
terras dos indígenas, e a posse de terras por ordens religiosas estivesse sendo cada vez mais
constringida pelo governo régio, percebem-se algumas atuações de ordens religiosas como
estratégias para garantir seu acesso à terra, como se explicitará por meio do caso da Cidade
dos Veados.
Conforme já foi explanado no tópico anterior, em 12 de novembro de 1710, Dom
João V expediu uma nova ordem para seu reino. Na carta, o rei relatou que haviam sido
constatadas diligências no que diz respeito à repartição de terras nos sertões das capitanias,
sendo doadas a missionários e a clérigos mais terras do que era permitido. Ainda segundo o
rei, tal diligência estava prejudicando os moradores vizinhos às terras de missionários e outros
religiosos, pois esses se tornavam poderosos senhores de muitas fazendas e de criações,
tirando as terras nas quais os menos abastados logravam. Além disso, os missionários e
religiosos tomavam-lhes as melhores terras.319 Em detrimento dos prejuízos aos pobres, o rei
ordenou que não fosse consentido que missionários de aldeias indígenas, párocos, e vigários,
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possuíssem mais terras do que a necessária para o pasto de três ou quatro cavalos e de outras
tantas vacas.320
Mediante este alvará, o qual não apenas limitou a posse de terras dos missionários,
como também dificultou a posse de outras novas terras, pode-se perceber que a solicitação de
terras para a subsistência dos aldeamentos indígenas por meio dos missionários seria uma
possibilidade destes ampliarem as suas posses territoriais, ao menos de seu domínio útil,
produtivo.
Nesta perspectiva, compreende-se que a solicitação da terra Cidade dos Veados pelos
jesuítas responsáveis pela missão de Guajiru, poderia implicar em interesses da ordem sobre a
terra em questão. A Cidade dos Veados era considerada uma terra fértil devido à sua
localização. Provavelmente a mesma havia sido averiguada pelo superior da missão, o padre
Jerônimo de Sousa321, que teria percebido as suas qualidades. Ao mesmo tempo, uma terra
mais fértil era do interesse indígena, uma vez que teriam melhores rendimentos e
aumentariam as suas posses. Assim, pode-se observar que a terra Cidade dos Veados era de
interesse tanto da Companhia de Jesus, como dos índios da missão de Guajiru
Segundo Paulo de Assunção, os jesuítas levaram vantagem na disputa pela posse de
terras, pois possuíam conhecimento sobre o conjunto de leis que regravam o requerimento de
terras, bem como sabiam os trâmites legais que deveriam ser seguidos. Nesse sentido, os
jesuítas destacaram-se na disputa contra os moradores menos favorecidos e que, portanto, não
possuíam o mesmo entendimento e informações da lei para que disputassem a posse de
terras.322 A este respeito, Assunção concluiu que dependendo do status e das posses dos
indivíduos que abriam processo contra os jesuítas, nas questões referentes a posse de terras, a
condução poderia ser favorável aos religiosos, visto seu conhecimento sobre as leis do
Império Português.323
Nesta perspectiva, pode-se entender que caso não fossem pessoas menos abastadas
ou desfavorecidas, que disputassem a posse de uma terra com os jesuítas, ou seja, fossem
indivíduos que possuíssem uma família abastada e influente, dificilmente a Companhia teria
320
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chances de conseguir efetivar sua posse. Cabe ressaltar que a posse de terras por meio de
títulos de compra ou de sesmaria foi uma constante no cotidiano na América portuguesa. A
maioria da ocupação da terra, entretanto, ocorria por meio da posse, do uso e da
apropriação.324 Tais fatores dificultavam a garantia de posse sobre uma terra.
Esta perspectiva pode ser aplicada ao caso da Cidade dos Veados, que foi disputada
entre os índios de Guajiru juntamente com o seu padre Superior, e um membro de uma
influente família de Pernambuco, João Carneiro da Cunha. Conforme o conflito narrado na
introdução dessa dissertação, a terra Cidade dos Veados foi solicitada pelo padre superior da
missão de Guajiru em 1725, afirmando que a terra do aldeamento encontrava-se pobre e cheia
de formigas, sendo imprópria para o cultivo.325 Possivelmente, ao solicitar terras nas
proximidades da missão de Guajiru, os membros da Companhia estavam tentando ampliar
gradualmente seus domínios na ribeira do Ceará-Mirim, visando um maior espaço de atuações
missionárias e de domínio útil para os índios de sua missão.
O parecer do rei foi favorável, e o inaciano conseguiu a concessão da terra Cidade
dos Veados para a missão, e, além disso, conseguiu outra légua de terra, no lugar Olho
d’Água Azul, devido ao número de índios existentes na missão, que excediam em muito o
número de cem casais, devendo estes receberem outra légua de terra para seu sustento326,
conforme estipulava o alvará de 23 de novembro de 1700.
A terra Cidade dos Veados, entretanto, não constava como ocupada pelos índios da
missão de Guajiru no levantamento realizado pelo ouvidor Gama e Casco em 1760. O ouvidor
verificou que os índios da missão não ocuparam a terra, pois João Carneiro da Cunha tinha se
apossado da mesma327, pois a terra encontrava-se nas proximidades das terras que o seu pai,
Manuel Carneiro da Cunha, possuía, visando expandir as suas posses. Ainda segundo o
ouvidor, João Carneiro da Cunha apossou-se da terra com a justificativa de que sendo a terra
necessária aos indígenas a devolveria, além disso, cabe ressaltar que o governador de
Pernambuco, que então era Duarte Sodré Pereira, corroborou a posse da terra.328
Não foram encontradas informações acerca de uma possível relação entre João
Carneiro da Cunha e o dito governador de Pernambuco. É sabido, contudo, que a família
Carneiro possuía uma grande rede de ligações sociais, de parentesco e de amizade, que
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possibilitavam uma mobilidade política dentro da América portuguesa. Assim, pode-se,
hipoteticamente, associar a facilidade com que João Carneiro da Cunha tomou posse da
Cidade dos Veados aos mecanismos de enriquecimento que sua família praticava nas
capitanias do Rio Grande, Ceará e Pernambuco e das possíveis redes estabelecidas.
Observa-se que, na época moderna, a prática de relações de poder e de influência,
utilizadas como mecanismos de enriquecimento e de mobilidade social, permitiram que os
membros de redes sociais usufruíssem de privilégios, que por sua vez, possibilitavam o
direcionamento de diversos interesses, incluindo a disputa por terras. Tais redes permitiram,
no período colonial, que as articulações políticas locais sobrepusessem normas régias, como
se verificou com a doação de terras para a missão de Guajiru, mas que não se efetivaram
devido a sua posse por outrem.
Esta situação no período colonial era comum. Como demonstrou Maria Regina
Celestino de Almeida, no aldeamento de São Barnabé, na capitania do Rio de Janeiro, os
índios da missão e os seus superiores requereram a demarcação de suas terras, pedido acatado
pelo rei. Contudo, na prática, pequenos posseiros acabaram por tomar posse das terras dos
índios de São Barnabé, o que demonstra que muitas vezes moradores não respeitavam
pareceres régios e tomavam posse de terras indígenas.329
Paulo de Assunção enfatizou que os inacianos muitas vezes participavam de grandes
redes de colaboração, realizando trocas de favores, sobretudo, com oficiais régios
importantes. O autor também aponta que tais redes por vezes não evitaram conflitos com
oficiais régios e/ou moradores da América portuguesa, principalmente em áreas de maior
dinâmica comercial, que implicava em conflitos pela mão de obra indígena e pela posse de
terras.330
Observa-se, por meio da análise do conflito pela posse da Cidade dos Veados, bem
como pela trajetória da Companhia de Jesus na América portuguesa, com ênfase na capitania
do Rio Grande, que o interesse pela terra na ribeira do Ceará-Mirim não foi um intento livre
de interesses de outros indivíduos: fosse dos próprios índios de Guajiru; dos membros da
família Carneiro da Cunha; ou ainda de oficiais régios.
Por meio da análise das leis que regulamentavam a posse de bens pelos missionários,
percebeu-se que a Companhia de Jesus encontrava-se em desvantagem devido ao contexto de
desamortização dos seus privilégios, sobretudo no que concerne à constrição da posse de
terras; bem como pela existência das redes entre membros de uma possível nobreza da terra.
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Tais desvantagens possivelmente culminaram com a perda da disputa pela Cidade dos Veados
e também uma visão negativa sobre os jesuítas.
Notou-se também que no contexto da desamortização dos privilégios, às ordens
religiosas por meio da constrição de bens, principalmente de terras, possivelmente incentivou
os membros da Companhia de Jesus a buscarem outros meios de ter acesso à terra, como por
exemplo o requerimento de terras com a justificativa de que eram necessárias para os índios
de sua missão, como apontou-se com o caso do padre Jerônimo de Sousa que solicitou mais
duas léguas de terras para o usufruto dos indígenas de Guajiru.
A percepção indígena acerca da terra que ocupavam e que lutaram para garanti-la
será apresentada no capítulo a seguir. Nesse, também serão apresentados o histórico da terra
da aldeia e posterior missão de Guajiru, bem como quem eram os índios que a habitavam e
suas estratégias de sobrevivência e posse da terra.
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3. 2° CAPÍTULO: “Envolvidos parte II: OS ÍNDIOS DE GUAJIRU”:

3.1. Atape Wappa, Apua, Gujiru: origens de uma aldeia

Devido à localização e a sua importância para a conquista do Norte da América
portuguesa, o Rei retomou a possessão da capitania do Rio Grande, a qual ainda não havia
sido povoada no final do século XVI, e ordenou que o governador geral do Brasil, Dom
Francisco de Souza, providenciasse a expulsão dos franceses e a construção de um forte para
iniciar a colonização da Capitania. A empreitada de afastar os franceses da costa coube aos
Capitães-mores de Pernambuco e da Paraíba, Manuel de Mascarenhas Homem e Feliciano
Coelho de Carvalho, respectivamente. O primeiro chegou a dezembro de 1597, por via
marítima, e o segundo chegou ao Rio Grande em março de 1598, por via terrestre. Os
primeiros contatos com os Potiguara do Rio Grande geraram conflitos armados. Segundo
Cascudo, neste período, “os dias rolaram entre combates furiosos”.331
Na barra do rio Potengi, ou Rio Grande, foi iniciada a construção da fortaleza dos
Reis Magos, em 6 de janeiro do ano de 1598. O nome da construção deveu-se à data religiosa
de Santos Reis. Juntamente com os Capitães-mores e seus colaboradores, que se tratavam de
oficiais, soldados e aliados Potiguara, vieram dois padres jesuítas: Francisco de Lemos e
Gaspar de Samperes, sendo este último o responsável pela elaboração da planta da fortaleza
construída.332
Os primeiros relatos mais detalhados das aldeias indígenas da capitania do Rio
Grande são provenientes das ações destes missionários. Em carta de maio de 1599, o
provincial da Companhia de Jesus, Pero Rodrigues, relatou sobre a ação missionária dos
padres que se encontravam no Rio Grande. O provincial afirmou que os padres saiam da
fortificação construída acompanhados por alguns soldados e buscavam catequisar os índios da
capitania, batizando-os, pregando a paz com os portugueses e solicitando que parassem de
“comer carne humana por vingança dos que tomam em guerra”.333
Para melhorar a ação de “pacificação” dos Potiguara, o provincial Pero Rodrigues
afirmou que o governador geral do Brasil havia lhe solicitado que enviasse à capitania do Rio
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Grande um padre que se destacasse na língua dos índios, que fosse muito influente. O
provincial assim ordenou o envio do padre Francisco Pinto à capitania do Rio Grande, e
juntamente com o padre Gaspar de Samperes, conseguiram juntar os principais das aldeias e
realizar acordos de paz entre eles e os portugueses.334
No ano de 1600, o padre Francisco Pinto relatou que na capitania do Rio Grande, a
ação de um principal de uma aldeia serviu de exemplo para os demais. Um principal teria
solicitado ao padre que erguesse uma cruz na localidade onde ele gostaria que os índios de sua
aldeia se juntassem novamente, visto que se encontravam dispersos devido aos confrontos
ocorridos na capitania. Segundo Francisco Pinto, os demais principais passaram a buscar
localidades onde havia água e sítios apropriados para se acomodarem. O dito padre ergueu
oito cruzes ao sul da fortaleza dos Reis Magos e mais quatro ao norte.335
John Manuel Monteiro apontou que a escolha de uma nova localidade para os
membros da aldeia era um acontecimento importante para o grupo, pois envolvia a
reprodução organizacional do mesmo, além dos cuidados na escolha em uma terra propícia
para a lavoura, coleta, caça e pesca. Neste sentido, a figura do principal das aldeias era de
suma importância, visto que o mesmo deveria possuir habilidade suficiente para a escolha da
nova localidade, a qual era aprovada ou não pelos demais membros do grupo, bem como
possuir carisma para agregar e mobilizar os índios.336
No início do século XVII, a capitania contava com 64 aldeias, somando-se cerca de
seis mil índios.337 Acredita-se que este número fosse bem maior pouco anteriormente, no final
do século XVI, contudo, devido à epidemia de varíola, um número inestimável de índios foi
dizimado.338 Destas 64 aldeias, os jesuítas visitaram apenas 8 ou 7, devido ao fato de haver
apenas dois padres da Companhia para realizar as visitas.339
Acredita-se que destas 64 aldeias uma fosse referente à aldeia de Guajiru. Entretanto,
pela dificuldade dos jesuítas de visitar todas as aldeias ao ponto de conhecê-las
profundamente, não se pôde verificar mais informações. Os índios que habitavam as
proximidades da Lagoa de Guajiru são citados pelos inacianos somente quando descrevem a
várzea do rio Ceará-Mirim, a qual, segundo os mesmos, possuía cinco ou seis léguas de
334
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comprimento e uma légua de largura. Nesta várzea, a qual grande parte já pertencia à
Companhia de Jesus340, havia muitos índios que realizavam grandes lavouras no verão.341
Nos anos de 1613 e 1614, os inacianos atuaram realizando batismos, casamentos,
confissões e comunhões para todos os moradores da capitania, sendo realizados
especificamente: 416 batismos de crianças; 24 batismos de adultos; 24 sacramentos da
extrema-unção; 35 casamentos; 300 confissões; e 20 comunhões. 342
Não há muitas informações acerca da atuação jesuítica na capitania do Rio Grande
após 1614 e durante o período da ocupação holandesa (1633-1654). Contudo, é sabido que até
1634 os missionários visitaram algumas aldeias, mas após esta data, não há registro dos
inacianos atuando na capitania neste período.343
Segundo o historiador Olavo de Medeiros Filho, a existência da aldeia de Guajiru,
povoada por indígenas da etnia Potiguara, e localizada nas margens da lagoa de Guajiru, é
verificada desde 1641, por um holandês. Neste ano, os índios da dita aldeia teriam solicitado
ao Conde Maurício de Nassau, por meio do emissário holandês, que nomeassem de São
Miguel a igreja em construção na aldeia.344 Medeiros não apresentou mais informações acerca
do dito emissário holandês e de seus relatos. Contudo, acredita-se na validade desta
informação mediante comparações com outras fontes oriundas do período de dominação
holandesa na capitania do Rio Grande.
Câmara Cascudo e Olavo de Medeiros Filho atentaram para o fato de os holandeses
conhecerem bem a região da lagoa de Guajiru. Segundo os ditos pesquisadores, a lagoa de
Guajiru possuía duas estreitas e longas “línguas” de terra que quase a atravessam. Cascudo e
Olavo apontam a possibilidade de que os trechos de terra sejam referentes a vestígios de uma
construção inacabada de holandeses que tentaram dividir a lagoa de Guajiru em duas partes
para melhorar a mobilidade da região bem como facilitar as pescarias. Tal construção teria
sido abandonada por sua difícil construção vista a profundidade da lagoa.345
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À serviço da Companhia das Índias Ocidentais, o viajante holandês Johan Nieuhof
esteve no Brasil ente 1640 e 1649, e posteriormente escreveu suas experiências na Memorável
Viagem Marítima e Terrestre ao Brasil. Em seus relatos, Nieuhof aponta que junto à grande
lagoa de Guajiru, a qual a chamava pelo nome de Guasiavi, havia uma vila chamada Atape
Wappa.346 Nieuhof não indica com clareza a origem de tal povoação e nem quem eram seus
habitantes. Contudo, percebeu-se que no mapa da capitania do Rio Grande, do também
holandês George Marcgrave, elaborado em 1643, consta nas proximidades da lagoa de
Guajiru, a qual ele a chama de Itijuru, conforme outras denominações utilizadas na época347,
uma aldeia de índios chamada Apua. Verificou-se que Apua tratava-se de uma aldeia indígena
pelos pequenos ícones utilizados por Marcgrave como identificação, como consta na legenda
do mesmo mapa. Eis o recorte do mapa de Marcgrave:
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Mapa 01: A lagoa de Guajiru (Itijuru) e a aldeia Apua por George Marcgrave,
1643:

Fonte: MARCGRAVE, George. Praefecturae de Paraiba Et Rio Grande. Amsterdam, 1662.
Disponível em <http://geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KONB01:446>. Acessado em 30 de agosto
de 2013.

O cruzamento das poucas fontes acerca da aldeia indígena existente nas
proximidades da lagoa de Guajiru (ou Itijuru, ou ainda Guasiavi), não permitiram atestar que
a aldeia indígena de Guajiru já existia anteriormente ao aldeamento missionário jesuíta na
mesma localidade. Contudo, tal hipótese não deve ser desprezada pois o mesmo cruzamento
de fontes permite afirmar que haviam aldeias indígenas na proximidades da Lagoa de Guajiru.
A escolha inaciana pela atuação nessa localidade, nas proximidades da ribeira do
Ceará-Mirim e lagoa de Guajiru, revela uma ação estratégica de catequização e posterior
estabelecimento de aldeamentos fixos em áreas de maior concentração indígena. O interesse
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sobre tal área, aqui compreendido pela quantidade de índios e também dos possíveis
rendimentos, pode ser percebido pela sesmaria da Companhia de Jesus na mesma região,
solicitada na primeira década do século XVII, a qual possuía a grande extensão de 14 léguas.
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3.2. Eis que de repente reviveu outra cabeça da serpente infernal e continuou com a
tragédia348: a missão de Guajiru e seu envolvimento na Guerra do Assú

Como foi apresentado no tópico 2.3 do primeiro capítulo, os jesuítas logo nas
primeiras décadas de atuação na América portuguesa perceberam que as missões volantes, nas
quais os missionários apenas visitavam as aldeias, haviam tornado-se ineficaz mediante a
necessidade de melhor concentrar os índios e pregar a doutrina cristã, fazendo os índios
abandonarem os seus hábitos culturais. Nas missões efetivas passou-se a aldear os índios
buscando aproximar-se do ambiente natural dos mesmos, e simultaneamente visava o seu
afastamento dos centros de colonização.349 Tais missões também deveriam possuir uma
organização administrativa, deveriam inserir os índios no trabalho agrícola, e impor algumas
obrigações como ir à igreja, realizar serviços para moradores, entre outras.350
Este novo modo de catequizar os índios aliou-se aos interesses das autoridades da
capitania, pois com a expulsão dos holandeses, a retomada da colonização na região
expandiu-se para o interior, seguindo as frentes de penetração pecuária que provinham da
Paraíba, Pernambuco e Ceará.351 Ao direcionarem-se para o sertão, aqui compreendido como
deserto no sentido de não ser habitado/dominado pela Coroa portuguesa, os colonos
depararam-se com vários grupos indígenas, os quais foram resistentes à colonização
portuguesa, ocasionando a Guerra dos Bárbaros.
Segundo a historiadora Kalina Vanderlei Silva, na segunda metade do século XVII,
grandes sesmeiros e posseiros passaram a estabelecer inúmeros currais de gado no sertão
norte da América portuguesa, compreendendo as capitanias do Norte: Pernambuco, Paraíba,
Ceará e Rio Grande. Os conflitos mais intensos ocorreram na ribeira do Açu, sertão da
capitania do Rio Grande, onde as querelas envolveram sertanistas paulistas, homens pobres
das vilas açucareiras e numerosos indígenas aldeados contra os índios de diversas etnias
tapuia352, considerados bárbaros, rebelados que impossibilitavam o povoamento das terras no
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sertão.353 A Guerra do Assú, como ficou conhecida a Guerra dos Bárbaros na capitania do Rio
Grande, aconteceu entre os anos de 1687 a 1720.354
Neste contexto de conflitos entre índios tapuia e moradores juntamente com aliados
da Coroa portuguesa, destaca-se a necessidade de estender as posses de terras para a criação
de gado. Coube aos jesuítas aldear os índios para que estes fossem reduzidos em missões,
“apaziguados”, e para que se controlasse a mão de obra indígena.
O retorno dos jesuítas à capitania do Rio Grande após a expulsão dos holandeses
ocorreu apenas em 1678, na tentativa dos jesuítas de retomarem suas atividades em algumas
aldeias de índios que haviam deixado de prestar assistência, como era o caso das aldeias da
capitania do Rio Grande.355
A presença dos jesuítas na aldeia de Guajiru foi mencionada a partir de 1679, por
meio de uma queixa dos oficiais da Câmara da cidade do Natal ao bispo de Pernambuco, na
qual acusavam o padre inaciano João de Gouveia de incitar os índios contra um administrador
colonial.356 Entretanto, o primeiro relato oficial sobre a presença dos jesuítas na aldeia foi
apenas em 1683, no Catálogo da Companhia de Jesus, sendo o seu superior o padre Antônio
Cardoso, na qual também estava presente o padre Francisco de Albuquerque.357
No final do século XVII, a missão de Guajiru foi envolvida nos conflitos gerados
pela Guerra dos Bárbaros devido às diferentes mobilizações ocorridas na capitania do período.
Segundo Kalina Vanderlei Silva, dos contingentes humanos empregados nos combates
ocorridos na ribeira do Açu, os indígenas foram os mais numerosos. A grande mobilização
fez-se referente às expedições de índios aldeados no litoral e deslocados para o sertão para o
combate358; bem como houve o deslocamento de grupos indígenas do sertão para serem
aldeados.359
Na aldeia de Guajiru, observou-se uma grande mobilização de diferentes agentes do
período, como: padres missionários; moradores da capitania; oficiais do Império português;
membros do Terço dos Paulistas; índios aprisionados (ou não) envolvidos nos combates da
étnica. Tal discussão será retomada no tópico 3.3 deste capítulo. MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra. p.
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Guerra do Assú; índios habitantes da própria missão, entre outros. Tal mobilização
possivelmente possibilitou uma intensificação das relações entre os índios da missão e os
demais agentes do período na capitania do Rio Grande.
Os padres da missão de Guajiru relataram que, desde o ano de 1686, a missão sofria
com as tensões do conflito, sendo necessário que a missão fosse cercada de estacas e
trincheiras e que seus missionários continuassem armados.360 A situação da missão de Guajiru
era pior que as demais existentes na capitania porque não enfrentava somente os índios
“levantados”, mas também moradores que se recolhiam nas trincheiras da missão e ainda
destruíam suas lavouras. Além disso, tais moradores perturbavam as índias da missão como
consta em carta do padre Pero Dias:

[...] Havia homens tão desaforados na consciência, que à vista deles lhes
descompunham suas mulheres e filhas, e porque os Padres defendiam estes
insultos, foram injuriados e afrontados de palavras e obras, e chegaram a tão
grande desaforo, que em tom de guerra e companhia formada, acometeram a
Aldeia para expulsarem os Padres e ameaçaram de morte ao Padre Superior,
e de fato o fariam, se o Padre não fugira e se retirara a este Colégio [de
Olinda].361

Tais abusos cometidos pelos moradores não eram tolerados pelos padres da missão
que confrontavam tais moradores, sendo um dos padres ameaçado de morte e se refugiou no
Colégio jesuítico de Olinda.
Os padres de Guajiru relataram que os constantes levantes realizados pelos tapuias à
missão no ano de 1689, deveu-se ao fato de que havia na missão muitos tapuias
cristianizados, os quais, no princípio da Guerra do Assú, foram procurados por moradores
sendo mortos alguns. Os tapuias que sobreviveram aos conflitos fugiram para o sertão, e
passados dois anos os padres da missão de Guajiru tiveram notícias de que os mesmo índios
tinham solicitado sua volta para a mesma. Diante da notícia, um dos padres da missão foi ao
sertão falar com os ditos tapuias e prometeu-lhes abrigo, e os trouxe para a missão juntamente
com outros índios que não haviam estado na missão anteriormente. Entretanto, a ação do
missionário não agradou aos moradores que almejavam cativar os índios. Diante de tal
situação, os padres se utilizaram de armas para afastar os moradores.362
John Manuel Monteiro, ao analisar a capitania de São Vicente entre os séculos XVI a
XVIII, percebeu que no que concerne à escravidão indígena, a única forma legítima de cativá360
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los seria por meio da guerra-justa363. O historiador verificou que entre os séculos XVI e
XVIII, muitos escravos indígenas fizeram parte de testamentos e inventários, constando como
cativos, ou seja, haviam sido capturados por meio de guerra justa.364
Posteriormente, surgiu um maior empecilho para a catequização dos índios na missão
de Guajiru: soldados do Terço dos Paulistas foram até a missão e a cercaram solicitando que
os padres lhes entregassem os índios envolvidos no combate. Os padres conseguiram
estabelecer um acordo com os paulistas, os quais aceitaram levar os índios tapuias homens e
adultos, para que os ajudassem com a língua dos tapuias e para que servissem de guias nos
caminhos para o sertão, ficando na missão as mulheres e crianças capturadas.365
Devido ao fato de os paulistas terem levado parte dos índios, os moradores logo
voltaram às suas inquietações e almejaram os índios tapuias presentes na missão para serem
escravizados, ou seja, as mulheres e crianças. Tais moradores dirigiram-se armados para a
missão e levaram o restante dos tapuias. Segundo os padres:

Estando esse negócio tão bem tratado, se partiu o Paulista para o sertão a
continuar a guerra; eis que de repente reviveu outra cabeça da serpente
infernal e continuou com a tragédia, com maior perturbação dos
missionários, quia adhuc faex eius non erat exinanita366, porque, vendo os
moradores Portugueses que os Paulistas tinham levado os tapuias, tornaram
com mão armada em som de guerra a cercar a Aldeia em paz, com que à
força de armas levaram as mulheres e filhos dos que foram com os tapuias
com a condição sobredita.367

O maior temor dos padres da missão era que quando os índios tapuias, levados pelos
paulistas regressassem a Guajiru, suas mulheres e filhos (as) não se encontrassem na mesma
devido ao fato de terem sido levados da missão e divididos entre os moradores, pois os
missionários haviam dado sua palavra aos índios homens e adultos idos com os paulistas, que
os padres cuidariam de suas famílias.368 Os padres temiam que os índios, ao retornarem e não
encontrassem suas mulheres e filhos (as), se rebelassem.
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Em Termo de Vereação do Senado da Câmara de Natal, datado de junho de 1689, os
membros da câmara relataram que tiveram notícias de que índios tapuias, identificados como
Rancho do Silva, com 38 casais e mais filhos e filhas369, os quais haviam sido perdoados pelo
rei pelos confrontos anteriores, encontravam-se na missão de Guajiru, juntamente com outros
índios rebeldes, os quais se negavam a serem doutrinados e continuavam a praticar seus ritos.
Tratava-se de mais de 150 pessoas, além dos índios já aldeados.370 Os membros da câmara
acordaram que estes últimos índios fossem repartidos entre moradores da capitania que
perderam suas fazendas devido aos confrontos com os tapuias.371
Acredita-se que os moradores que se dirigiram à missão de Guajiru armados e que
tomaram para si as mulheres e crianças tapuias estavam amparados por este parecer da
Câmara. Contudo, possivelmente os missionários solicitaram o regresso dos índios tomados
da missão de Guajiru pelos moradores da capitania ao governador de Pernambuco, visto a
informação da carta do padre Pero Rodrigues, datada de julho de 1689, na qual afirmou que
os ditos padres conseguiram, por meio de ordem do governador, que os índios divididos entre
os moradores regressassem à missão de Guajiru372, como de fato ocorreu conforme o relato do
padre inaciano Pedro Dias:

Mas, com a graça de Deus, conseguiram o fim da paz e a restituição de todas
as mulheres e meninos, filhos dos tapuias, que de presente assistem na
Aldeia, ensinando os já batizados e catequizando os pagãos, e tratamos de
afirmar e assegurar a quietação dos Padres e conversão destes tapuias,
mediante os governadores deste Estado, com os quais também tratamos de
que se façam pazes com os tapuias rebelados e bravos, com pressuposto que
sejam reduzidos a viver em povoações fixas e permanentes, para que possam
ser doutrinados pelos nossos missionários.373

Sobre este episódio, Câmara Cascudo afirmou que os jesuítas de Guajiru teriam
protestado contra a ação de Domingos Jorge Velho e seu Terço dos Paulistas por terem levado
da missão os índios tapuia, os quais já estavam sendo “domesticados”. Ainda segundo o
mesmo, o rei teria chamado à atenção do dito Terço visto que ele desconhecia tais
procedimentos, pela Carta Régia de 23 de dezembro de 1691.374
369

IHGRN - LCPSC, Natal, 06/07/1689, Ordem do capitão-mor Agostinho César de Andrade, Cx. 65, Livro 2,
Folha 128v-129.
370
Ibid.
371
IHGRN - Livro de Termos de Vereação do Senado da Câmara da cidade do Natal (LTVSCN), Caixa 3, Livro
1674-1698, fls. 86. 02/06/1689.
372
ARSI, Bras. 9, 353v-356.
373
Ibid.
374
CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte, p. 98.

107

John Manuel Monteiro aponta a complexidade que era a escravização dos índios
nesse período, pois embora a escravização indígena fosse possível por meio da guerra justa,
segundo ele, havia uma “ilegalidade explicita” sobre tal prática. Segundo o historiador, tal
ilegalidade era possível devido à relativa ineficácia da autoridade régia em todo o Império
português. Na América portuguesa, a Coroa especializava sua legislação, contudo, havia a
“prática corriqueira” de instituições locais, como as Câmaras, que realizavam procedimentos,
principalmente em prol dos moradores, que ia de frente com ordens expedidas pela Coroa.375
A participação da missão de Guajiru no contexto da Guerra do Assú foi bastante
intensa desde o início dos confrontos e continuou até o término da mesma na década de 1720.
Como apontou Kalina Vanderlei Silva, a mobilidade dos indivíduos no contexto da Guerra do
Assú foi muito intensa. Como se demonstrou na querela apresentada acima, os missionários
jesuítas, os soldados do Terço dos Paulistas, e os índios tapuias envolvidos nos combates,
tiveram passagens pela missão de Guajiru e pelo sertão da capitania. Entretanto, não apenas
tais agentes foram mobilizados; os índios da própria missão também passaram a atuar em
outras localidades.
Em Termo de Vereação do Senado da Câmara da cidade do Natal, datado de março
de 1694, ordenou-se que o superior da missão de Guajiru enviasse dez índios da missão para
colaborarem com a formação de trincheiras no lugar chamado Capelinha (ou Capela), na
ribeira do Ceará-Mirim376, próximo a Guajiru. Os índios acompanhariam o sargento-mor
Manoel da Silva Vieira, o coronel Manuel Gomes Torres, o capitão Gonçalo da Costa Faleiro,
e o alferes João da Costa de Araújo, os quais se dirigiriam à Capelinha para que os tapuias não
se apossassem da povoação juntamente com as lavouras, da qual havia se retirado o Mestre de
campo paulista Matias Cardoso de Almeida.377
Tal informação revela que os índios da missão de Guajiru participaram dos conflitos
atuando contra os índios tapuias, embora, também houvessem índios tapuias aldeados em
Guajiru, como visto na querela apresentada anteriormente.
Com o Alvará de 23 de novembro de 1700, que garantiu uma légua de terra em
quadra (uma légua de comprimento por uma de largura) para o sustento dos índios e
missionários, as missões Guajiru, Guaraíras, Apodi, Igramació, e Mipibu tiveram suas terras
demarcadas na primeira década do século XVIII. 378 Os índios de Guajiru tiveram então suas
375
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terras asseguradas por meio da demarcação da légua em quadra, onde já habitavam, nas
margens da lagoa de Guajiru.
Neste período, a missão contava com apenas 250 índios, número pequeno se
comparado com outras missões no mesmo período, como as missões estabelecidas pelos
jesuítas na ribeira do Jaguaribe379, e na ribeira do Açu, cada uma com mil índios, como se
percebe no quadro a baixo:

Quadro 01: Número de índios em missões da Companhia de Jesus na capitania
do Rio Grande no ano de 1702:

Missão

N° de índios

Guajiru

250

Guaraíras

300

Assú

1.000

Fonte: Carta a Junta das Missões. Assinada por João Pereyra, Bahia. 5 Julho de 1702. ARSI, Bras. 10,
24v.

Acredita-se que o grande número de índios na missão de Assú seja resultado dos
intensos conflitos da Guerra dos Assú e os consequentes aprisionamentos. Posteriormente aos
conflitos da Guerra do Assú, década de 1720, a missão de Guajiru passou a viver sem grandes
conflitos como este, o que propiciou o seu aumento populacional, além de que muitos índios
tapuias foram inseridos na mesma missão, pois no ano da expulsão dos jesuítas, em 1760,
averiguou-se que havia na dita missão mais de mil e quatrocentos índios.380
Na primeira década do século XVIII, os índios de Guajiru continuaram a sofrer
ataques, mais intensamente dos soldados do Terço dos Paulistas, e não dos “índios
levantados”. Em 1707, soldados do Terço dos Paulistas novamente geraram inquietações na
missão de Guajiru. Os soldados passaram a invadir as malocas, “ocas”, indígenas, bem como
as roçarias da missão, para abusar das índias. Os índios da mesma reclamaram da situação ao
379
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superior da missão, o qual solicitou ao capitão-mor do Rio Grande, Sebastião de Nunes
Collares, uma solução para tais ações dos soldados dos Terços dos Paulistas. Contudo, o dito
capitão-mor afirmou que nada poderia fazer para reprimir os soldados do Terço dos Paulistas
visto que estes não estavam sob sua jurisdição.381
Desde a década de 1680, quando os confrontos entre os indígenas do sertão da
capitania e moradores da mesma iniciaram, os vereadores da Câmara da cidade do Natal
solicitaram ajuda ao governo geral da América portuguesa, Assim, o governador geral Matias
da Cunha (1687-1688) ordenou o envio de algumas tropas: o Terço dos Camarões, e o Terço
dos Henriques, e posteriormente o Terço dos Paulistas. Nota-se que o conflito da Guerra do
Assú, inserido na Guerra dos Bárbaros, tomou grandes proporções, sendo as tropas
encaminhadas ao Rio Grande subordinadas ao governo geral, e não ao governo local.382 Tal
situação gerou um conflito de jurisdição entre o mestre de campo Manuel Álvares de Morais
Navarro, que assumiu o Terço dos Paulistas, em 1696, e o capitão-mor Bernardo Vieira de
Melo que atuou entre junho de 1695 a março de 1701.383
Diante da resposta do capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, Sebastião de Nunes
Collares, o superior da missão recorreu ao mestre de campo responsável pelo Terço dos
Paulistas, Manuel Álvares de Morais Navarro, o qual esteve presente na missão e em conversa
com os missionários alegou que os soldados que praticavam os abusos contra as índias da
missão, estavam “levantados”, e que, portanto, não mais lhe obedeciam.384
Devido à situação de desamparo dos índios da missão com relação às autoridades
responsáveis pelos soldados do Terço dos Paulistas, e devido à continuidade das práticas
abusivas contra as índias da missão, o padre superior da missão, ao ter notícias que havia
alguns soldados do Terço dos Paulistas nas roças da missão, combinou com os índios da
mesma que cercassem as roçarias e prendessem os mesmo soldados, os quais foram presos no
tronco que servia para castigar os índios da missão, e foram açoitados. Segundo o jesuíta, os
soldados açoitados eram mamelucos e “gente vil”.385
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Cabe destacar que a atitude do inaciano da missão de Guajiru não era uma prática
comum nas missões jesuíticas da América Portuguesa. O antropólogo Luiz Felipe Baêta
Neves, ao analisar a metodologia inaciana no que diz respeito ao trato dos indígenas, aponta
que os castigos, quando necessários, geralmente eram o “tronco”, e o “açoite”. O antropólogo
ainda afirma que a execução das penas e/ou castigos realizados publicamente tinha como
objetivo fazer da situação um exemplo para os demais membros da missão. A aplicação dos
castigos ou penalidades, todavia, eram realizadas por autoridades seculares, visto que o papel
dos jesuítas seria fiscalizar e ainda suavizar tais penas. 386 Desta forma, compreende-se que o
comportamento do padre da missão de Guajiru foi motivado pela situação de desamparo pelas
autoridades locais, mas que não era uma postura habitual dos padres das missões religiosas.
O padre provincial da Companhia de Jesus não aprovou a atitude do inaciano
superior da missão de Guajiru, sendo cogitada a possibilidade de expulsá-lo da ordem
religiosa. O castigo para o padre superior da missão de Guajiru foi o degredo para o Estado do
Maranhão.387
Oito anos após este acontecimento, em 1715, os soldados do Terço dos Paulistas
regressaram à missão de Guajiru para praticar abusos. Tais soldados teriam arrastado o padre
superior da missão com uma corda no pescoço, de sua casa para o terreiro da missão, lhes
dando coronhadas com suas armas, ameaçando-o de morte.388 Além disso, os mesmo
soldados, antes de partirem saquearam a missão, levando os seguintes pertences como: redes,
lençóis, cobertores, camisas, toalhas, couros, facas e dinheiro referente à confraria 389 dos
índios.390 Em 1716, o Terço dos Paulistas foi dissolvido e permaneceu na capitania apenas um

(como o Terço dos Paulistas) ou étnica (como a milícia de negros – Terço dos Henriques; e a milícia indígena –
Terço de Camarão). As segundas eram formadas por meio da realização de um alistamento obrigatório que
recrutava os homens solteiros das camadas mais pobres dos centros urbanos açucareiros, ou seja, oficiais
mecânicos, indivíduos sem renda fixa, vadios e criminosos. SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e
assustadoras. p. 80-81.
386
NEVES, Luiz Felipe Baêta. O combate dos soldados de Cristo na terra dos papagaios. Colonialismo e
repressão cultural. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. p. 121-122.
387
AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, Doc. 73.
388
Ibid.
389
O historiador José Lígio de Oliveira Maia atentou para o fato de que muitas das perspectivas acerca das
atividades administrativas e espirituais da Companhia de Jesus foram provenientes do Regulamento das Aldeias
(ou Visita), escrito entre 1658-1660, pelo padre Antônio Vieira. Tal regulamento vigorou até o estabelecimento
das reformas pombalinas da segunda metade do século XVIII, e possuía indicações para índios e missionário das
missões religiosas jesuíticas, quanto às confissões; a assistência aos moribundos e enfermos; sufrágios após a
morte; na reza às segundas-feiras na igreja e cemitério; e também na confraria das Almas, como consta do artigo
21 do Regulamento das Aldeias. Confraria segundo Raphael Bluteau significava reunião de várias pessoas para
exercícios espirituais. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico
...p. 460. Compreende-se, dessa forma, que a “Confraria dos Índios” era referente a um grupo no interior das
missões voltado para atividades religiosas.
390
AHU-RN, Papéis Avulsos, Cx. 1, Doc. 73.

111

regimento composto por duas companhias. Tais companhias permaneceram na capitania até a
década de 1720.391
Os índios sobreviventes da Guerra dos Bárbaros392, como se apontou no primeiro
capítulo, foram reduzidos nos aldeamentos: Guajiru (atual cidade de Estremoz), Guaraíras
(atual cidade de Arês), Apodi (a qual foi extinta e seus índios transferidos para um lugar que é
a atual cidade de Portalegre), Igramació (atual cidade de Vila Flor), e Mipibu (atual cidade de
São José de Mipibu).393
Sobre tais reduções, destaca-se um episódio do ano de 1714. Devido ao fato de os
índios tapuias Janduí e Caboré394 estarem levantados e interditando estradas na capitania,
impossibilitando a passagem do gado, buscou-se a ajuda do capitão Teodósio da Rocha395,
visto que o mesmo possuía experiência em reduzir os índios na capitania. Assim, o dito
capitão e o padre superior de Guajiru aldearam na missão os índios da etnia Janduí e Caboré,
e também alguns índios que haviam fugido de Itamaracá e encontravam-se na capitania, como
constava nos assentos de 3 de abril e 1712, de 8 de julho de 1713, e de 11 de maio de 1714.396
Há evidências de que os Janduí de fato teriam abandonado as terras em que a Coroa
tentou reduzi-los e que vagueavam novamente pelo sertão anteriormente ao ano de 1712. O
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coronel Manuel Carneiro da Cunha397 recebeu a concessão de duas sesmarias na ribeira do
Ceará-Mirim, uma no lugar chamado Capela398, mas não se sabe a data na qual foi solicitada,
e uma no lugar chamado Olho d’água, esta última, requerida em 1712. O dito coronel afirmou
que esta última terra era vizinha à Capela, a qual havia solicitado anteriormente, e que o lugar
de Olho d’água já havia lhe pertencido, contudo, a mesma lhe foi tomada para aldear os índios
Janduí. O suplicante foi informado que os Janduí haviam se rebelado contra a Coroa, tendo o
missionário da mesma sido queimado, e a terra considerada devoluta. Por tal motivo, o
suplicante requereu novamente a terra.399 Conforme consta no requerimento de Manuel
Carneiro da Cunha, as terras utilizadas para aldear os Janduí encontravam-se abandonadas,
pois tais índios encontravam-se levantados. Posteriormente estes índios foram aldeados na
missão de Guajiru.
No ano de 1714, o capitão-mor do Rio Grande, Salvador Álvares da Silva, e o padre
superior de Guajiru solicitaram ao rei Dom João V que os soldados do Terço dos Paulistas
respeitassem o capítulo 11 da Junta das Missões, que permitia que se fizesse paz com os
índios, a fim de evitar novas querelas.400
A Junta das Missões foi criada em Lisboa, em 1655, no reinado de Dom João IV,
como órgão consultivo ligado à administração central do império português e vigeu na
América portuguesa até 1757. Criaram-se novas juntas durante a década de 1680, em: Cabo
Verde, Angola, Rio de Janeiro, Maranhão, e Pernambuco. A Junta das Missões de
Pernambuco ficou responsável pela jurisdição do Ceará, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande,
sendo composta pelo governador de Pernambuco e o bispo de Olinda.401
Concomitantemente à Junta das Missões, vigorou o Regimento das Missões. O
Regimento foi instituído em 21 de dezembro de 1686, e ratificava a Lei de 1° de abril de
1680, a qual garantia a liberdade indígena e determinou que a administração temporal também
passasse a ser responsabilidade dos religiosos que nas aldeias missionavam. Desde 17 de
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outubro de 1653, os missionários haviam sido impedidos de exercer o poder temporal nas
aldeias.402
Com a criação da Junta das Missões de Pernambuco, em 1681, o poder espiritual dos
índios aldeados estaria sob a jurisdição do Bispado de Olinda juntamente com os padres
missionários. Os oficiais da Câmara de Natal, todavia, discordavam da autoridade concedida à
Companhia, argumentando que já existia um Administrador dos índios na Capitania,
Francisco de Almeida Vena.403 Mediante esta situação, o provincial da Companhia de Jesus,
Antônio de Oliveira, com parecer régio, avisou ao Capitão mor do Rio Grande, Bernardo
Vieira de Melo, que a Companhia continuaria a deter o poder espiritual nas missões da mesma
capitania. O governador geral do Brasil, Antônio de Souza também comunicou aos Oficiais da
Câmara de Natal sobre o novo posicionamento dos inacianos, em 1682.404
Aponta-se ainda que os soldados que participavam da Guerra do Assú almejavam
mais do que o recebimento dos soldos (que por vezes não recebiam), e sim a possibilidade de
solicitar mercês régias, como melhores patentes militares, terras, e, sobretudo, de aprisionar
índios por meio da guerra justa e de vendê-los como cativos no litoral.405 Dessa forma,
compreende-se que a mobilidade dos soldados na capitania ia além do necessário para
guerrear e sobreviver, pois os meemos buscavam vantagens no que se refere a posse de terras
e de aprisionamento indígena para venda.
A mobilidade indígena também se revela mais complexa. Desde o ano de 1698, é
sabido que estavam aldeados na missão inaciana de Guaraíras os índios Janduí, e seu líder
Canindé. Segundo os relatos do Capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, Canindé e seu grupo
teria o acompanhado em uma expedição até o Açu, possivelmente para guerrear, e teriam
retornado à missão no ano de 1698. Neste ano, o líder Canindé teria falecido na missão,
possivelmente por “maleitas”406, juntamente com mais sete ou oito crianças.407 Tal fato
demonstra que a mobilidade dos índios ocorreu também entre as missões da capitania.
Com o fim da Guerra do Assú, os agressivos e violentos conflitos armados entre os
diversos agentes do período (jesuítas, soldados dos Terços, índios tapuias envolvidos nos
402
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combates, tapuias aldeados, índios Potiguara aldeados, etc) em muito foram reduzidos.
Embora as querelas na localidade não tenham cessado em todo o período colonial, fosse
disputa pela mão de obra, ou pela posse de terras, não houve conflitos tão intensos e com
tantos indivíduos/instituições atuantes quanto os analisados no período da Guerra do Assú.
Entretanto, as quatro décadas de intensos conflitos na capitania e na missão de Guajiru
propiciou uma intensificação das relações entre todos os agentes envolvidos. No que diz
respeito aos índios, destaca-se, sobretudo, a mobilidade destes por toda a capitania do Rio
Grande. Tal mobilidade, juntamente com as reduções realizadas pelos Terços e pelos jesuítas,
propiciou uma nova experiência para os índios de diferentes etnias que passaram a conviver
no mesmo espaço da missão de Guajiru.

3.3. De índios Potiguara, Paicu, e Janduí aos “índios de Guajiru”: uma nova
identidade

Apontou no tópico anterior que os índios da América Portuguesa possuíam intensa
mobilidade. Os indígenas da missão de Guajiru possuíram intensa mobilidade na capitania do
Rio Grande, sobretudo, no período da Guerra do Assú. Durante tal conflito ocorreram
algumas reduções realizadas pelos missionários jesuítas, soldados, entre outras autoridades.
Tais reduções possibilitaram que diferentes etnias indígenas fossem misturadas em um
mesmo espaço. Inicialmente a missão de Guajiru aldeava remanescentes Potiguara, “tupi”,
todavia, devido às reduções, os missionários e autoridades régias passaram a aldear também
índios Paicu, e Janduí, “tapuias” na mesma missão.
Cabe aqui esclarecer que o binômio tupi e tapuia foi adotado pelos colonizadores
portugueses e utilizado do início da colonização até meados do século XVIII. Os tupis
representavam aqueles indígenas que ocupavam o litoral brasileiro no momento da chegada
dos primeiros colonizadores. Estes índios se assemelhavam culturalmente, principalmente
pelo uso comum da língua tupi, o que justificava esta classificação genérica para os diversos
grupos que a constituíam. O mesmo, todavia, não ocorria com os tapuias. Essa designação era
dada pelos tupis aos indígenas que se contrapunham a eles, ou seja, que eram inimigos, e
passou a servir para designar grupos indígenas de diferentes hábitos e pouco conhecidos pelos
europeus.408
408
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Tal divisão dualista tupi-tapuia foi apropriada pelos colonizadores, tendo cada grupo
indígena adquirido caraterísticas específicas de acordo com suas atuações no processo de
conquista portuguesa. Assim, de forma geral, os tupis caracterizaram-se como aqueles que se
aliaram aos portugueses em seu avanço nas conquistas, culminando com a imagem de que os
mesmos estavam mais aptos ao processo de colonização, enquanto os tapuias seriam
habitantes do sertão, inflexíveis, não aptos ao processo colonizador de civilização, e, portanto,
“bárbaros” e selvagens, sem haver nenhuma diferenciação entre os diversos grupos que
compunham a genérica denominação tapuia.409
A historiadora Fátima Martins Lopes, em sua dissertação, a qual foi publicada em
2003 com o título de Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio
Grande do Norte, analisou as missões religiosas na capitania do Rio Grande, objetivando
compreender as relações dos indígenas com os missionários e colonizadores. A autora
demonstrou a participação dos índios no contexto da dominação portuguesa, fosse por meio
do aldeamento, da escravização, ou da participação militar e econômica. Na tentativa de
identificar algumas das etnias existentes na capitania, as quais foram generalizadas pelo termo
tapuia, a historiadora cruzou relatos de cronistas sobre os índios habitantes da América
portuguesa e da historiografia sobre o tema.410
Fátima Martins Lopes baseando-se em revisões historiográficas percebeu que
habitavam a capitania do Rio Grande duas etnias, as quais por sua vez estavam subdivididas
em vários grupos. Tratavam-se dos Potiguara, os quais habitavam o litoral; e dos Tarairú, que
habitavam uma extensa faixa de terra irregular, referente a região “sublitorânea” da capitania,
ocupando as ribeiras do rio Jaguaribe, Apodi, Açu, Piranhas, Sabugi e Seridó.411
Diferentemente de Câmara Cascudo, o qual afirmou que os grupos indígenas
envolvidos na Guerra do Assú e habitantes do sertão da capitania eram índios pertencentes à
etnia Cariri, Fátima Martins Lopes aponta que os Cariri habitavam um sertão ainda mais
interiorano, na ribeira do rio São Francisco. Sobre as diferenças entre os índios Cariri e
Tarairú, destacam-se as línguas utilizadas por tais etnias. É sabido que a língua Tarairú, pouco
conhecida, não era a mesma falada pelos Cariri, a qual foi estudada por capuchinhos que
escreveram: Gramática da língua Cariri, Um catecismo da doutrina cristã na língua brasílica
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na nação Cariri, ambos datados de 1698, do Frei Luiz Vicente Mamiani, e Catecismo da
língua Cariri, de 1709, do Frei Bernardo de Nantes.412
Segundo Olavo de Medeiros Filho, habitavam o sertão da capitania do Rio Grande
vários grupos da etnia Tarairú: Ariú, Pega, Canindé, Genipapo, Panati, Corema, Caratiú,
Janduí e Paiacu. Nota-se que as duas últimas tratam-se de grupos que tiveram alguns índios
aldeados na missão de Guajiru.413
Os cronistas holandeses, por terem tido contatos mais intensos com vários grupos
indígenas denominados tapuias, melhor os descreveram. Segundo Joan Nieuhof, os índios
tapuias eram altos e muito fortes e de cabelos compridos até as orelhas. Os Principais destes
grupos possuíam as unhas de seus polegares muito compridas, e seus familiares possuíam
todas as unhas compridas com exceção dos polegares. Andavam inteiramente nus, usando os
homens apenas um pequeno saco de folhas como vestimenta de suas genitais, e as mulheres
utilizavam folhas atadas a um cordão no entorno da cintura. Utilizavam ornamentos feitos de
mantas de algodão coberto por penas, e de fios de algodão com penas. Também se adornavam
com ossos de animais, madeiras e pedras nos furos que faziam em suas orelhas, narinas,
bochechas e lábios. Elaboravam adornos como colares e braceletes com sementes, e pintavam
o corpo com a tinta preta extraída do jenipapo. 414
Os Tarairú praticavam o endocanibalismo, pois quando um membro do grupo falecia,
o mesmo tinha seus ossos e cabelos reduzidos a pequenos pedaços, os quais se consumiam
juntamente com mel e farinha ou diluído em água415; as mulheres costumavam se alimentar de
seu natimorto, cuja ideia era que o corpo da mãe propiciasse um sepulcro para o filho.416
Sua alimentação era baseada na caça de animais selvagens, coleta de frutos, pesca de
mariscos, e do plantio da mandioca. Tais índios desenvolveram armadilhas eficientes para a
caça e pesca. Nas migrações, os homens ficavam responsáveis por carregar as armas e de
defender os membros da aldeia, enquanto as mulheres e crianças eram responsáveis por
transportarem todos os utensílios, cestas, entre outros materiais.417
Sobre os Janduí, grupo de Tarairú que habitava o interior do Rio Grande, Nieuhof
relatou que estes mudavam constantemente de morada, pois entre os meses de novembro e
janeiro, quando o caju começava a amadurecer, tal grupo direcionava-se para o litoral,
412
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encontrando-se pouquíssimos no sertão.418 O holandês Jacob Rabi, que conviveu com os
índios Tarairú na capitania do Rio Grande no período da dominação holandesa, aponta que
tais migrações no período de novembro a janeiro não prejudicavam as suas lavouras, pois o
cultivo apenas se realizava entre os meses de março e abril. 419 Assim, compreende-se que os
Tarairú levavam uma vida seminômade. Era comum na etnia Tarairú que os grupos que
compunham esta divisão adotassem os nomes de seus Principais mais importantes, como por
exemplo, os grupos Janduí e Canindé.420
Segundo Gabriel Soares de Souza, os ditos “tapuias” endeusavam a Ursa Maior, e
quando viam tal constelação realizavam cantos e danças. Anualmente vários grupos indígenas
se reuniam para festividades consagradas à Ursa Maior, na qual se adornavam com pinturas,
penas variadas, entre outros enfeites, e travavam intensos combates entre os grupos,
ocasionando muitas mortes.421
Sobre os índios Potiguara, habitantes da costa da capitania do Rio Grande, Gabriel
Soares de Souza aponta que são de:

Má estatura, baços de cor [...] não deixam crescer nenhum cabelo no corpo
senão na cabeça [...] falam as línguas dos Tupinambás e Caetés; têm os
mesmos costumes e gentilidades, [...]. Este gentio é muito belicoso,
guerreiro e atraiçoado, [...]. São grandes lavradores dos seus mantimentos,
de que estão sempre muito providos, e são caçadores bons e tais flecheiros
que não erram flechada que atirem. São grandes pescadores da linha, assim
no mar como nos rios de água doce. Cantam, bailam, comem e bebem pela
ordem dos tupinambá, onde se declara miudamente sua vida e costumes, que
é quase o geral de todo o gentio da costa do Brasil.422

Segundo Nieuhof, os Potiguara vestiam-se com camisas de algodão ou linho e
confeccionavam grandes cestos de ramos e juncos entrelaçados, os quais serviam para
transportar a mandioca.423 Frei Vicente de Salvador também relatou sobre os costumes dos
índios do litoral da América portuguesa, e apontou que a denominação genérica chamada tupi,
consistia em vários grupos existentes no litoral da América portuguesa: de São Vicente ao Rio
da Prata habitavam os Carijó; no Rio de Janeiro habitavam os Tamoio; na Bahia habitavam os
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Tupinambá; no rio São Francisco habitavam os Amaupira; e de Pernambuco até o rio
Amazonas, habitavam os Potiguara.424
Nota-se, pelos relatos dos cronistas, que muitos eram os grupos indígenas que
habitavam a América portuguesa. Na capitania do Rio Grande apontam-se duas etnias que
povoavam a capitania: Potiguara (tupi); e Tarairú (tapuia), que incluíam os grupos Paiacu e
Janduí. Observa-se que estas etnias indígenas, embora possuíssem características diferentes,
como o uso de línguas diferentes, permanência ou não na terra, entre outras, também tinham
elementos em comum, como: sua forma de se alimentar; de se adornar; e de guerrear. Ambas
as etnias eram antropofágicas.425
O binômio tupi-tapuia, que muitas vezes também se referia ao dualismo índio aliado
e índio inimigo, apesar de utilizado durante todo o período colonial, parece ter sido usado
mais intensamente nos primeiros momentos da colonização da América portuguesa. Tal
binômio parece ter sido aos poucos substituído por outro: índio aldeado e índio levantado,
bárbaro.
Beatriz Perrone-Moisés atentou que os aldeamentos faziam parte de um projeto
colonizador existente desde meados do século XVI. Segundo a antropóloga, para a formação
de tais aldeamentos, inúmeros descimentos foram realizados, os quais consistiam no
acompanhamento de índios do sertão até o litoral ou proximidades de povoações portuguesas,
realizadas por missionários e oficiais régios, cujo objetivo era de que os índios passassem a
produzir alimentos, prestassem serviços à população, e que defendessem o território.426
Observa-se que os índios aldeados, e, portanto, aliados à Coroa portuguesa, eram
livres de não serem escravizados e de apenas realizarem serviços a moradores somente
mediante o pagamento de sua mão de obra.427 Além disso, a ideia de índio aldeado gerou a
complexização do binômio tupi-tapuia, visto que os tapuias também passaram a ser aldeados e
muitas vezes misturados aos tupis.
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Observou-se que posteriormente à Guerra do Assú, os índios da capitania do Rio
Grande que ora eram identificados pelo nome de seus grupos/etnias, ora pelo binômio tupitapuia, passaram a se identificarem enquanto índios aldeados. Sobre esta definição
aparentemente genérica dos índios, a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida atenta
para o fato de que o espaço das aldeias indígenas no período colonial representava um espaço
de trocas culturais entre diferentes grupos étnicos e sociais. Nestas aldeias, os indígenas
aprendiam novas práticas culturais e reelaboravam a sua própria quando lhes era
necessário.428 Assim:

Se, no interior das aldeias, as referências aos nomes dados pelos portugueses
aos grupos étnicos antes dos aldeamentos (tamoio, tupiniquim, temiminó
etc.) realmente se perderam ou foram colocados em segundo plano, cabe
reconhecer [...] que uma outra referência de identificação, com certeza mais
interessante para os índios em situação colonial, estava se formando: a de
índio aldeado, identidade genérica e inicialmente dada pelos colonizadores,
mas apropriada pelos índios que souberam utilizá-las para obter vantagens e
benefícios que essa condição lhes proporcionava.429

O contato com outros grupos étnicos permitiu que os índios interagissem entre si e
apreendessem novas práticas. Esta interação pode ser percebida por meio da prática de
“misturar” índios de etnias diferentes nos aldeamentos administrados por ordens religiosas. A
missão de Guajiru, posteriormente vila de Estremoz, em seu início possuía índios da etnia
Potiguara. Contudo, aos poucos também foram sendo incorporados à missão outras etnias,
remanescentes da Guerra do Assú, como os grupos Tarairú: Janduí e Paiacu, que habitavam o
sertão da capitania anteriormente, como foi analisado neste capítulo.
Ao encontrarem-se inseridos em um mesmo espaço social e político, os índios
“tornaram-se todos índios”, não mais identificando-se com os diferentes nomes que
simbolizavam suas diferenças culturais.430 Os distintos grupos étnicos no período colonial
passaram a assumir a identificação de índio aldeado de determinada aldeia. Tal identificação
demandava tanto obrigações, como proporcionava alguns direitos.431
Tais direitos podem ser compreendidos pela sua posição social diferenciada, que se
baseava em legislações e direitos específicos. Os índios aldeados utilizavam-se de sua
situação de vassalos do rei para requerer suas mercês.432 Destaca-se que tais espaços
428
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mostravam-se como uma alternativa indígena para sua sobrevivência, como possibilidade de
estratégia, e utilizada para garantir a posse de suas terras, que simbolizavam a existência de
seus membros enquanto vassalos do rei.
Além da regulamentação da mão de obra, aponta-se que por meio dos aldeamentos,
os indígenas garantiram a sua posse de terra. Segundo Beatriz Perrone-Moisés, desde o final
do século XVI, havia alvarás e provisões que asseguravam a posse da terra por meio de
concessões e de demarcações.433 Com o alvará de 23 de novembro de 1700, o qual ordenou
que fosse concedida uma légua em quadra de terra para as aldeias com um número superior a
100 casais, ampliou-se a garantia à terra para as aldeias que ainda não possuíam
legalmente.434 A luta pela posse de suas terras tornou-se uma constante para os indígenas da
América portuguesa.
Na capitania do Rio Grande, as querelas referentes à posse de terras com os índios
teve início com o adentramento do sertão pelos pecuaristas que buscavam novas terras para
expandir suas atividades. As frentes pastoris depararam-se com a população indígena que
habitava o sertão e os conflitos decorrentes desta coabitação gerou a Guerra do Assú. 435
Contudo, após as reduções indígenas nas missões já existentes, realizadas no decorrer da
Guerra dos Assú, e o aumento populacional das mesmas, geraram a necessidade de áreas de
terras maiores para a produção de mantimentos e sobrevivência dos índios habitantes da
mesma.
Como foi explanado na introdução dessa dissertação, com o término da Guerra do
Assú na década de 1720, o superior da missão de Guajiru, Jerônimo de Sousa, logo solicitou
uma légua de terra no lugar chamado Cidade dos Veados, próximo à missão, em 1725; e,
posteriormente, em 1727, solicitou mais uma légua de terra no lugar chamado Olho d’Água
Azul, devido ao grande número de habitantes da missão. Dessa forma, observa-se a
necessidade de ampliação das terras para assentar os grupos indígenas que chegavam. A
solicitação de tais terras deu início a um conflito pela posse destas duas terras até 1760.
Buscou-se aqui compreender quem eram os índios e suas etnias que compunham a
missão de Guajiru, para então compreender esta mistura cultural e em sequência a
transformação destes índios, Potigura e Tarairú, em “índios de Guajiru”. Esta última definição
foi utilizada até a criação da vila de Estremoz, em 1760. A designação “índios de Guajiru”
433
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pode ser compreendida como resultado do processo de misturas dos índios Potiguara e
Tarairú, e de sua coabitação, não sendo mais viável a definição de grupos indígenas
específicos, visto as possíveis trocas culturais ocorridas entre tais grupos decorrentes da
coabitação de um mesmo espaço.
Além de melhor representar o grupo indígena que compunha a missão de Guajiru,
por parecer genérico e logo abarcar as etnias que a compunham, o termo “índios de Guajiru”
melhor reforçava a característica de índios vassalos do rei, e que eram, portanto, merecedores
de benefícios. A ideia de índios aldeados conferiu uma forte identidade aos índios de Guajiru,
que serviu para a solicitação de terras, entre outras mercês. Nos tópicos em sequência, as
questões referentes à posse de terras serão o alvo das análises.

3.4. Breve histórico da “imaginada sublevação” dos índios de Guajiru - 1760:

Dentro do cenário da transformação dos aldeamentos em vilas civis devido ao
Diretório dos índios que aboliu o poder temporal dos missionários sobre os índios aldeados,
devendo estes serem substituídos pela administração civil, ou seja, por diretores e Câmara de
Vereadores, destaca-se o período de imprecisão, que seria de 1759 a 1760, para os índios da
povoação de Guajiru, visto que não estavam mais sob a administração inaciana, e ainda não
estavam submetidos à administração civil por meio de uma Câmara que seria erigida
obrigatoriamente na nova vila de Estremoz.
Foi neste contexto de mudanças e de instabilidade que ocorreu a tentativa de um
levante dos índios de Guajiru ou apenas rumores desta tentativa, como se analisará adiante.
Em fevereiro do ano de 1760, enquanto o ouvidor Bernardo Coelho da Gama e Casco
encontrava-se na capitania do Ceará transformando as antigas missões inacianas em vilas,
espalhou-se o boato de que os índios da missão de Guajiru planejavam um levante.
Segundo o capitão-mor do Rio Grande do Norte, João Coutinho de Bragança, o qual
avisou ao governador de Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, sobre o levante em 17 de
fevereiro de 1760, aquele relatou que havia sido informado da tentativa da sublevação pelo
negro Marcos Saraiva.436 O dito negro teria afirmado que, em conversa com os índios da
missão de Guajiru, estes teriam revelado seus planos de levantar-se na noite de natal de 1759,
e caso não estivessem prontos o fariam na quarta-feira de cinzas do ano de 1760, e que
436
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também teria visto os índios com grandes arcos e flechas, nunca vistos antes. O capitão-mor
avisou ao governador que apuraria mais informação por meio de uma devassa a ser realizada e
que em breve tornaria a informar o governador sobre o ocorrido.437
Em 25 de fevereiro do mesmo ano, foi a vez dos oficiais da Câmara da cidade do
Natal avisarem ao governador sobre o levante dos índios de Guajiru, tendo os oficiais relatado
as mesmas informações repassadas pelo capitão-mor do Rio Grande.438
Curiosamente, antes que o capitão-mor do Rio Grande e os oficiais da Câmara de
Natal relatassem ao governador de Pernambuco sobre o plano dos índios da missão de Guajiru
de se levantarem, o capitão-mor dos índios, Marcelino Carneiro, e o diretor439 da futura vila
de Estremoz, o sargento Antônio de Barros Passos, o fizeram, ambos em 14 de fevereiro de
1760.
Marcelino Carneiro informou ao governador que havia sido intimado pelo capitãomor do Rio Grande do Norte a comparecer à cidade do Natal para prestar esclarecimentos
sobre o levante dos índios de Guajiru.440 Marcelino Carneiro afirmou na carta que nada sabia
do dito levante, e que apenas soube dos boatos por meio do próprio capitão-mor do Rio
Grande do Norte. Marcelino Carneiro precaveu o governador de Pernambuco que o negro
responsável por espalhar o boato do levante dos índios, Marcos Saraiva, era escravo da
fazenda Santa Cruz, que pertencia à Companhia de Jesus. O capitão-mor dos Índios ainda
declarou:

Só digo a vossa excelência uma coisa, que os moradores desta Capitania
sempre nos quiseram muito mal, e agora mais que nunca pelas isenções que
sua Majestade nos faz, e o mais que sinto foi tão grande excesso do capitãomor, e com efeito foram para a cadeia da cidade os ditos nove homens, e
mandou o dito capitão-mor também chamar ao dito preto, e não sei o que
passaria, e como isto é novidade, não posso deixar de dar parte a vossa
excelência que estes pretos desta fazenda de São Miguel441 sempre foram
adversos a esta gente, e agora mais porque lhe advertiram que as defende,
437
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que se mandavam os ditos repartir com a gente portanto como é semelhante
matéria [...]442

O capitão-mor dos índios deixou claro que haviam moradores da região, bem como
escravos pertencentes à missão, que não possuíam boas relações com os índios de Guajiru,
sobretudo, pelo período de incerteza das decisões que seriam tomadas no processo de
transformação de missão em vila, quando os escravos ainda não sabiam qual seria seu destino.
Esta afirmação foi corroborada pelo diretor da vila de Estremoz que ainda seria fundada, o
sargento Antônio de Barros Passos, em carta ao governador de Pernambuco datada de 14 de
fevereiro de 1760.443
Segundo o diretor da vila de Estremoz, o sargento da Guarnição de Natal, Victoriano
Rodrigues, teria ido à povoação de Guajiru informar sobre o boato que corria em Natal acerca
do plano dos índios de Guajiru, o qual segundo o escravo Marcos Saraiva, consistia em
tomarem a fortaleza dos Reis Magos e a cidade do Natal. Assim, o diretor da futura vila de
Estremoz, procurou o negro Marcos Saraiva, e em uma conversa particular teria afirmado que
em uma noite, no sítio onde os índios pescavam, Saraiva os ouviu conversando em língua
nativa. Contudo, os índios teriam percebido a sua aproximação e se calaram. Além disso, o
negro informou que havia visto os mesmo índios com grandes arcos e flechas, antes nunca
vistos, e que o capitão-mor dos Índios, Marcelino Carneiro, estava presente na missão na noite
em que os índios planejavam o levante.444
O diretor de Estremoz afirmou não acreditar na participação do capitão-mor dos
índios por este ser muito leal à Coroa.445 Ainda na conversa com o escravo Marcos Saraiva,
este teria relatado que ouviu os índios afirmarem que gostariam de ficar na mesma situação
em que se encontravam, sem diretores brancos na administração da vila a ser erigida.
Contudo, o diretor insistiu que o levante era apenas um boato daqueles indivíduos que eram
hostis aos índios, visto que caso os índios estivessem insatisfeitos teriam-no informado, bem
como se os índios tivessem tentando algum levante, ele, o diretor, teria sido a primeira
vítima.446
Mesmo assim, o capitão-mor do Rio Grande, João Coutinho Bragança, ordenou ao
sargento da Guarnição de Natal, Victoriano Rodrigues, que fosse até a povoação de Guajiru e
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prendesse os índios responsáveis pelo planejamento do levante. Tratavam-se dos nove nomes
indicados pelo escravo Marcos Saraiva.447 Segundo o diretor de Estremoz, os índios delatados
foram levados para a fortaleza dos Reis Magos para serem interrogados pelo capitão-mor do
Rio Grande. Neste interrogatório, os índios teriam negado a tentativa do levante. Entretanto,
ainda segundo o diretor, o capitão-mor do Rio Grande teria realizado um novo interrogatório
com os índios, realizado na casa do Juiz ordinário e desta vez teria ameaçado os índios
afirmando que, caso não confessassem o levante, seriam levados para a capitania de
Pernambuco, onde seriam julgados e condenados à forca. Mediante esta situação, os índios
confirmaram o levante conforme os boatos do escravo Marcos Saraiva.448
Nota-se aqui duas questões que serão analisadas ao longo do tópico: a insistência do
capitão-mor para que os índios assumissem o levante, o que pode denotar um interesse maior
sobre a acusação dos índios de Guajiru; e a violência praticada contra os índios perante a
tentativa de acusação.
Posteriormente, conforme fora prometido pelo capitão-mor do Rio Grande ao
governador de Pernambuco, estabeleceu-se a devassa sobre o levante, sendo realizada em
Natal, a partir de 15 de fevereiro de 1760, e assentada pelo escrivão da Câmara Manoel da
Cruz Guimarães.449 Esta devassa registrou: o depoimento do negro Marcos Saraiva; um Auto
de Vistoria das armas fabricadas pelos indígenas; o assentamento de 31 testemunhas; e um
Auto de perguntas feitas aos índios acusados bem como as respostas.450
No depoimento do negro Marcos Saraiva, escravo da fazenda Santa Cruz, ele
reafirmou que, escondido, ouviu os índios Cosme Correia, João da Cunha, André dos Santos,
Marçal Pinto, Antônio Pinto, Francisco Pinto, José Ignácio, Anselmo de Souza, Severino
Ferreira, e José da Costa, em uma pescaria na praia Paratagi451, falando em língua nativa que
tomariam a fortaleza dos Reis Magos e a cidade do Natal. Os ditos índios teriam percebido a
presença do negro, mas este jurou não os denunciar. Além disso, Marcos Saraiva alegou que
os mesmos índios elaboraram armas como priacas452, baionetas453 e choupas454, que não eram
comuns. 455
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No Auto de Vistoria, averiguou-se as armas elaboradas pelos índios as quais foram
apreendidas. Tratava-se de três priacas; uma baioneta; duas choupas; quatro arcos e dez
flechas. Testemunharam ainda neste Auto de Vistoria o pescador José Rodrigues da Rocha, o
mercador Domeciano da Gama, e o carpinteiro Cosme Pinto da Rosa, os quais afirmaram que
as armas comumente utilizadas pelos índios para a caça eram de tamanho menor do que as
que foram encontradas na praia por indicação de Marcos Saraiva.456
No assentamento das testemunhas consta o depoimento de 31 depoentes, sendo estes
moradores próximos da povoação de Guajiru e da cidade do Natal. Referia-se a pescadores,
criadores de gado, pequenos proprietários, mercadores, agricultores, e soldados da infantaria
paga.457 Destaca-se que a maioria das testemunhas, em 25 depoimentos, afirmou que apenas
souberam do levante pelos boatos divulgados por Marcos Saraiva, e posteriormente a prisão
dos índios.458 Dos 31 depoimentos apenas seis apresentaram informações adicionais ou
diferentes das demais.
João Rodrigues Silva, morador na ribeira do Ceará-Mirim, por exemplo, afirmou que
apenas ouvira boatos do levante. Ele alegou que juntamente com seus vizinhos, somando o
grande número de 70 pessoas, ao anoitecer faziam sentinelas durante toda a noite, para se
precaverem de possíveis levantes dos índios de Guajiru.459
As perguntas feitas na inquirição dos índios, registrada no Auto de perguntas,
consistia na averiguação se os mesmos sabiam o porquê de estarem presos, se pretendiam
tomar o forte dos Reis Magos e a cidade do Natal, se as armas elaboradas por eles tinham
como finalidade serem utilizadas para guerrear contra os “brancos”, se sabiam quem era(m)
a(s) cabeça(s) do levante, e quando havia chegado notícias sobre o possível levante dos índios
da antiga missão de Ibiapaba.460
Dos dez índios interrogados, todos afirmaram que não sabiam do levante até serem
presos e então interrogados. Entretanto, quando questionados sobre a troca de informações
com os índios da antiga missão de Ibiapaba, localizada na capitania do Ceará, todos os índios
confirmaram que sabiam que os índios de Ibiapaba queriam levantar-se. O índio Cosme
Correia, ao ser interrogado sobre as correspondências com os índios de Ibiapaba, respondeu
que havia três semanas e alguns dias, três índios da antiga missão de Ibiapaba haviam passado
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pela praia de Paratagi, próximo à povoação de Guajiru, e teriam falado com o índio Manoel
João, o qual informou que os índios de Ibiapaba avisaram que se levantariam contra os índios
“tapuias” das antigas missões.
Todavia, o índio João da Cunha, quando interrogado sobre a troca de informações
com os índios da antiga missão de Ibiapaba, respondeu que o motivo para o levante era outro,
e não um levante de índios inimigos. Segundo ele:

[...] Os ditos índios que tinham vindo da Serra da Ibiapaba disseram que
fariam em termos de se levantarem sobre umas terras que eles tinham
naquele lugar e os brancos queriam tomar a mesma terra e que por essa razão
é que eles índios vinham avisando, e levar cartas ao senhor General de
Pernambuco.461

O depoimento de João da Cunha evidencia a insatisfação dos índios da antiga missão
de Ibiapaba pela possível perda de terras que antes lhes pertenciam no processo de divisão dos
bens da missão em lotes para os moradores da nova vila de Viçosa Real, erigida em 7 de julho
de 1759, pelo ouvidor Bernardo Coelho da Gama e Casco.462
Após a devassa sobre o levante dos índios de Guajiru, o capitão-mor do Rio Grande,
João Coutinho Bragança, enviou o registro da devassa, bem como os dez índios presos,
acusados do levante, e as armas elaboradas por eles para a vila de Santo Antônio do Recife,
capitania de Pernambuco, para serem julgados por crime de lesa majestade.463
Em 13 de março de 1760, a devassa foi consultada pelo Juiz de Fora e ouvidor
Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco, e pelo governador de Pernambuco, Luiz
Diogo Lobo da Silva. O fato de o governador ter sido informado anteriormente pelo capitãomor dos índios de Guajiru, Marcelino Carneiro, e pelo diretor da futura vila de Estremoz,
Antônio de Barros Passos, que o alertaram que o levante jamais existira, e que o boato havia
sido divulgado para incriminar os índios, levou-o não apenas a averiguar a devassa realizada
pelos oficiais do Rio Grande, como também o fez elaborar uma nova devassa.464
Percebe-se que o governador de Pernambuco, Lobo da Silva não confiou no capitãomor do Rio Grande do Norte, ou quis obter outras informações, levando em maior
consideração os argumentos do capitão-mor dos índios e do futuro diretor da Vila de
Estremoz. Em carta remetida a Thomé Joaquim da Costa Corte Real, secretário do Conselho
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Ultramarino, Lobo da Silva relatou o seu receio diante de algumas autoridades no processo de
transformação dos aldeamentos em vilas, pois, segundo ele, autoridades juntamente com
moradores prejudicavam os índios e a aplicação do Diretório.

465

A este respeito, Lobo da

Silva comentou sobre a participação do capitão-mor do Rio Grande do Norte na possível
sublevação:

Este meu pensamento me chega a fazer evidente a experiência da mesma
sorte que aproximação entre a maior parte dos brancos que não sendo para
admirar por lhes cessarem os seus injustos interesses, e muito para estranhar
aos capitães mores encarregados dos governos do Rio Grande do Norte, e
Ceará, quando pretendem frustrar estas diligencias nas povoações, que fazem
a estes miseráveis de que são os seus governadores pelo serem das
capitanias, e que o sargento nada tem com eles, ao mesmo passo, que lhe fiz
certo o fundamento porque me pertencia a providência que dei e era o
decreto de 1758 por onde se verificava serem as novas criações, que se
mandavam efetuar nas ditas capitanias e que não deixa de chegar ao
conhecimento de sua Majestade fidelíssima nelas tem capitães mores
encarregados de seus governos [...].466

Nesta carta, Lobo da Silva demonstra que os capitães-mores da capitania do Rio
Grande do Norte e Ceará desacatavam ordens suas sobre a implementação do Diretório dos
Índios, as quais não se pode identificar. Possivelmente, devido a estas querelas anteriores na
qual o governador Lobo da Silva acusava o capitão-mor do Rio Grande, Coutinho Bragança,
de não colaborar com o estabelecimento das novas transformações impostas pelo Diretório, é
que o governador receava as atuações deste capitão-mor, e consequentemente não dando
credibilidade ao seu parecer sobre a sublevação dos índios de Gaujiru.
Ainda nesta carta do governador Lobo da Silva, endereçada ao secretário do
Conselho Ultramarino, ele apontou que o capitão-mor do Rio Grande do Norte, além de não
executar algumas ordens a ele direcionada,

Chegou a tal excesso, que pelo não conseguir na opinião com que sempre o
rebati intentou idear uma sublevação para os arruinar [os índios], em tudo
fantástica, pelo que tenho alcançado até o presente [04/1760], fico na inteira
averiguação para proceder de modo, que sem faltar a justiça se obtenham os
que por tão temerários princípios se persuadem de maltratar estes miseráveis
com semelhantes pretextos [...].”467
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A nova devassa, a qual foi realizada na vila do Recife entre 13 de março de 1760 e
13 de maio do mesmo ano, apurou o depoimento de mais 21 testemunhas. Desta vez, as
testemunhas não eram moradores próximos à povoação de Guajiru, e sim indivíduos que
acompanharam a devassa realizada em Natal. Tratava-se de soldados da infantaria paga,
mestre e marinheiros de barcos que trouxeram os índios presos ou que realizavam comércio
com a capitania do Rio Grande, e um Deputado da Companhia de Comércio Geral de
Pernambuco e Paraíba, Luiz da Costa Monteiro.468
A maioria das testemunhas afirmou que sabia do levante apenas pelo boato
divulgado pelo negro Marcos Saraiva, e posteriormente pela prisão dos índios. Devido à nova
devassa ter sido estabelecida pela desconfiança dos rumores do levante, divulgadas pelo
escravo Marcos Saraiva, bem como pelas reclamações feitas ao capitão-mor João Coutinho
Bragança, e ao sargento da Guarnição de Natal, Victoriano Rodrigues, a inquirição desta
devassa focou-se em averiguar se houve um direcionamento dos boatos por parte dos ditos
oficiais e do escravo. Tal desconfiança partiu da averiguação da devassa realizada no Rio
Grande, bem como dos alertas feitos pelo capitão-mor dos Índios e do diretor de Estremoz
sobre as hostilidades daqueles que se utilizavam dos serviços dos índios e daqueles que
almejavam as terras da missão.
Assim, destacaram-se algumas respostas das testemunhas sobre o envolvimento do
capitão-mor do Rio Grande do Norte, do diretor e do escravo, no possível levante. Segundo o
Cabo de Esquadra Francisco de Oliveira e Melo, o levante jamais existiu, sendo este apenas
um boato divulgado pelo negro Marcos Saraiva a fim de “embaraçar” os índios de Guajiru e
seu diretor, que com a fundação da vila de Estremoz, ficaria responsável pela regulamentação
da mão de obra indígena, ajustando o preço das jornadas e não permitindo a exploração de
seus serviços como era de costume.469
O soldado José da Silva, quando perguntado se sabia quem eram os indivíduos que se
utilizavam da mão de obra dos índios de Guajiru, afirmou que se tratava de alguns moradores
da cidade do Natal, bem como de alguns moradores próximos à povoação de Guajiru.
Entretanto, o soldado afirmou não se lembrar dos nomes dos indivíduos, com exceção do
sargento Victoriano Rodrigues, que sempre se utilizava dos índios para apanhar cascas no
mangue470, as quais ele vendia, inclusive para moradores de Recife.471
468
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Além de José da Silva, outras testemunhas confirmaram que o sargento da Guarnição
de Natal, Victoriano Rodrigues, utilizava-se da mão de obra indígena para a coleta da
casca472, como José Francisco, também soldado da Guarnição da Fortaleza dos Reis Magos.
Este último afirmou que era de conhecimento público que o sargento Victoriano Rodrigues
comercializava a casca.
Corroborando o depoimento das testemunhas, o governador Luiz Diogo Lobo da
Silva anexou à nova devassa informações provenientes de terceiros, como uma certidão do
Deputado da Companhia Geral de Comércio da Paraíba e Pernambuco, Luiz da Costa
Monteiro, a qual declarava que o sargento Victoriano Rodrigues vendera cinco barcas de
casca do mangue, pelo valor de 130$000 cada uma, entre outubro de 1759 e fevereiro de
1760.473 O governador buscava desta forma comprovar que Victoriano Rodrigues atuava na
atividade de extração de casca no mangue e que explorava a mão de obra indígena para a
realização de tal atividade, o que poderia ter gerado o levante indígena ou colaborado.
Diante das denúncias, o sargento Victoriano Rodrigues foi chamado a prestar
depoimento. O sargento alegou que ia para a missão de Guajiru apenas comprar farinha e
buscar índios para realizar serviços.474 Entretanto, o dito sargento não assumiu que se
utilizava dos serviços dos índios para a coleta da casca do mangue.
A historiadora Fátima Lopes aponta que a investigação acerca do envolvimento do
capitão-mor, e sobretudo do sargento Victoriano Rodrigues, na comercialização da casca do
mangue não ocorria pelo comércio em sim, visto que a utilização dos serviços indígenas
mediante o seu pagamento era uma prática legalizada desde o estabelecimento do Regimento
das Missões (1681), e ratificada pelo Diretório dos Índios.475 Todavia, os referidos oficiais
não realizariam o devido pagamento aos índios pelo seu trabalho. 476 Desta forma, acredita-se
na preocupação de Lobo da Silva em averiguar as atividades econômicas desenvolvidas pelo

utilizada para curtir couro e tecidos de algodão, tornando-os mais resistentes. Segundo Idalina Maria Pires, eram
coletados da capitania do Rio Grande cascas do mangue e vendido para a capitania de Pernambuco, onde as
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ambiente. Os manguezais do Recôncavo da Bahia de Guanabara. Rio de Janeiro: DECAM-DEPOL/FEEMA,
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capitão-mor e sargento do Rio Grande, sobretudo a exploração dos índios de Guajiru, para
compreender de que modo tais oficiais poderiam burlar a implementação do Diretório dos
índios a fim de não se prejudicarem em suas atividades.
Por meio de outras testemunhas, percebeu-se que os índios encontravam-se
insatisfeitos com a regulamentação de sua mão de obra. Segundo o comerciante residente em
Natal, Antônio Garcia, os índios teriam lhe confessado que estavam melhores com a
administração dos padres da Companhia de Jesus, pois os diretores ficavam com 6% de seus
ganhos, e, além disso, haviam determinado o aumento do valor das jornadas cumpridas pelos
índios de 80 réis para o dobro, ou seja, dois tostões.477 O aumento, segundo os índios que
relataram sua insatisfação ao comerciante, seria a causa para que muitos moradores deixassem
de se utilizar da mão de obra indígena.478
No novo Auto de perguntas feitas aos índios de Guajiru, os índios afirmaram que os
boatos do levante eram falsos, e que não pretendiam opor-se à Coroa. Quando perguntados se
haviam sido instruídos para responder algumas das perguntas do inquérito, responderam que o
capitão-mor do Rio Grande havia pedido, possivelmente coagidos, que dissessem algumas
informações que haviam escutado. Provavelmente o capitão-mor do Rio Grande do Norte
tentou persuadir os índios para que confirmassem os boatos do negro Marcos Saraiva.
Na nova devassa também se interrogou o negro Marcos Saraiva, o qual reafirmou ter
ouvido os índios conversarem em língua nativa e planejarem o levante para tomar a fortaleza
dos Reis Magos e a cidade do Natal.479
Mediante os depoimentos conflitantes dos índios e do negro Marcos Saraiva,
estabeleceu-se uma acareação a fim de estabelecer as divergências encontradas nas
declarações.480 Nesta acareação destaca-se que alguns índios de Guajiru afirmaram ter
conversado com o negro sobre o levante. Contudo, afirmaram que era apenas chacota, e que
jamais pensaram que o negro tinha acreditado na zombaria. Os índios também negaram a
afirmação do negro que eles haveriam de atravessar a nado a barra do Rio Grande (ou rio
Potengi) e tomar a fortaleza, sobretudo, por saberem da existência dos tubarões na barra, e
que não iriam se expor a eles. O índio André dos Santos afirmou que Marcos Saraiva havia
477
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dito antes do boato do levante, que os brancos iriam invadir Guajiru e que iriam tornar todos
cativos. Segundo o mesmo índio, teria sido em resposta a este boato que ele ponderou a ideia
de vingança, na qual os índios tomariam a fortaleza dos Reis Magos.481
Aponta-se que a informação colocada pelo negro Marcos Saraiva era inédita até
então no processo das devassas. Acredita-se na possibilidade de Marcos Saraiva ter sido
instruído pelas autoridades locais investigadas – o capitão-mor e o sargento da guarnição –
para colaborar na incriminação dos índios de Guajiru, modificando seus argumentos de forma
a denunciar os índios de forma mais intensa. Possivelmente havia uma reciprocidade entre o
capitão-mor do Rio Grande e o sargento da guarnição, que almejavam a incriminação dos
índios, e o negro Marcos Saraiva, que por sua vez poderia estar delatando os índios com o
interesse de barganhar algum benefício para si, o qual seria cedido pelo capitão-mor e pelo
sargento da guarnição.
No decorrer da realização desta nova devassa, em Recife, o ouvidor Bernardo Coelho
da Gama e Casco havia chegado à capitania do Rio Grande para erigir as novas vilas onde
antes haviam missões religiosas, priorizando-se as missões jesuíticas devido à expulsão da
ordem – a vila de Estremoz do Norte, antiga missão de Guajiru, erigida em 3 de maio de
1760, e a missão de Guaraíras erigida como vila nova de Arêz em 15 de junho do mesmo
ano.482 Ao chegar à capitania do Rio Grande, o Ouvidor foi informado do possível levante e
que estava sendo realizada uma nova devassa na vila de Santo Antônio do Recife. O ouvidor
achou então necessário realizar uma breve devassa sobre a “imaginada sublevação” 483 a fim
de colaborar com as averiguações do governador de Pernambuco.484
Na breve devassa realizada pelo ouvidor, inquiriu-se Antônio de Barros Passos,
diretor da vila de Estremoz; Rafael de Sousa, capitão; Marcelino Carneiro, capitão-mor dos
Índios; e Miguel da Rocha, sargento.485 As respostas foram unânimes: que ouviram falar do
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levante apenas pelos boatos do negro Marcos Saraiva, e que não sabiam se de fato os índios
tinham a intenção de fazer o motim.486
A devassa realizada pelo ouvidor corroborou as conclusões do governador de
Pernambuco, Lobo da Silva, juntamente com o juiz de fora, Miguel Carlos Caldeira de Pina
Castelo Branco, os quais afirmaram, mediante a nova devassa instaurada, que os índios da
antiga missão de Guajiru não tentaram levantar-se contra os brancos.487 O governador e o Juiz
de Fora concluíram que o boato sobre o levante dos índios de Gaujiru e as acusações aos
mesmos faziam parte de um conluio entre autoridades da capitania do Rio Grande que teriam
por objetivo incidir ou ingerir no processo de instalação da nova vila. Os indiciados acusados
pelo conluio foram o capitão-mor do Rio Grande, João Coutinho Bragança, e o tabelião
público judicial e notas de Natal, Manoel da Cruz Guimarães.488
O governador de Pernambuco acusou o tabelião Manoel da Cruz Guimarães de
acordar com o capitão-mor do Rio Grande em modificar os depoimentos das testemunhas na
devassa realizada em Natal a partir de 15 de fevereiro de 1760, na tentativa de acusar os
índios de Guajiru.489 O tabelião foi enviado preso para Lisboa em meados do ano de 1763.490
O capitão-mor João Coutinho Bragança, que estava exercendo o seu último ano de patente, foi
substituído por Joaquim Félix de Lima em 14 de junho de 1760, e enviado para Recife, onde
recebeu a ordem do rei para sua prisão, por meio do governador de Pernambuco, em 16 de
julho do mesmo ano.
Coutinho Bragança fora acusado de não acatar as ordens régias de Portugal, e de
compactuar com os verdadeiros culpados pelo boato do levante, causando o desassossego de
seus vassalos, sendo ordenada a sua prisão em junho de 1760.491
O governador de Pernambuco e o Juiz de Fora emitiram seu parecer sobre o ocorrido
na capitania do Rio Grande, o qual foi corroborado pelo próprio rei de Portugal, contudo,
destacam-se as diferentes querelas percebidas por meio dos variados testemunhos contidos
nas devassas como: tensões nas relações de poder entre os índios da missão de Guajiru,
juntamente com o capitão-mor dos índios e de seu diretor com o capitão-mor do Rio Grande
do Norte; conflitos pela mão de obra indígena entre oficiais da capitania e de moradores da
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mesma; temor dos índios de Guajiru em perder suas terras e possíveis disputas pela posse da
mesma, entre outras.
Sobre a exploração do trabalho indígena, fosse para a coleta de casca de mangue
como fora demonstrado, ou fosse para outros serviços, foi analisado pela historiadora Fátima
Martins Lopes, a qual percebeu o constante temor da escravidão perante os índios de Guajiru.
A historiadora percebeu que, muito diferente do determinado pelo Diretório dos Índios, de
1758, muitos índios das antigas missões da capitania do Rio Grande encontravam-se em casas
e fazendas, por toda a capitania, de muitos indivíduos que cativaram os índios e não os
remuneravam.492 Tal situação era tão comum na capitania que foi necessário o governador de
Pernambuco ratificar a proibição do aprisionamento de índios por moradores sem o
consentimento dos diretores das vilas e sem o referido pagamento, estipulando ainda uma
multa de 20 mil réis por cada transgressão, os quais seriam aplicados nas edificações das
novas vilas erigidas.493
A possibilidade de escravidão torna-se mais evidente quando retomados alguns
depoimentos, como por exemplo, o índio André dos Santos, no Auto de Acareação, o qual
alegou que o negro Marcos Saraiva havia afirmado antes do boato do levante, que os brancos
iriam invadir Guajiru e que iriam tornar todos cativos. Segundo o mesmo índio, teria sido em
resposta a este boato que ele argumentou que em vingança os índios tomariam a fortaleza dos
Reis Magos e a cidade do Natal.494
Embora as tensões nas relações de poder entre os índios da missão de Guajiru,
juntamente com seu capitão-mor dos índios e de seu diretor com o capitão-mor do Rio Grande
do Norte, e os conflitos pela mão de obra indígena entre oficiais da capitania e de moradores
da mesma tivessem grande peso nas discussões acerca da devassa, o temor pela perda das
terras por parte dos índios foi uma constante e permeou todo este processo de transformação
da missão de Guajiru para a vila de Estremoz.
Alguns depoimentos contidos na devassa indicam questões referentes a disputas e
insatisfações pela posse de terras. O índio João da Cunha, quando interrogado sobre a troca de
informações com os índios da antiga missão de Ibiapaba, respondeu que três índios
provenientes da dita missão passaram pelas proximidades da missão de Guajiru e em conversa
492
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com o índio João da Cunha afirmaram que os índios de Ibiapaba se levantariam, e o motivo
era a insatisfação dos índios da antiga missão de Ibiapaba pela possível perda de terras que
antes lhes pertenciam no processo de divisão dos bens da missão em lotes para os moradores
da nova vila de Viçosa Real. Tais índios ainda teriam afirmado que passavam por aquela
capitania porque iam até Pernambuco entregar uma correspondência ao governador da
mesma.495
Este testemunho pode elucidar que os índios de Guajiru, independente da veracidade
do depoimento, estavam cientes do contexto de incerteza em que viviam, visto que foram
avisados ou sabiam da possibilidade de perderem suas terras no processo de criação da vila de
Estremoz e das consequentes divisões das terras.
Esta possibilidade é mais evidente quando se verifica o relato do diretor da vila de
Estremoz, em carta enviada ao governador de Pernambuco, para informar dos boatos do
levante, em março de 1760, na qual afirmou que:

Me falaram vários [índios] dizendo que os não desamparasse, porque os
brancos lhes querem dar guerra, porque uns dizem que os índios se querem
levantar e matarem os brancos para lhe casarem com as mulheres, outros que
era para matarem e lhe tomarem a fazenda para poderem sustentar as suas
honras [grifo da autora] [...].496

Esta declaração aponta que os índios de Guajiru temiam que moradores da capitania
tentassem tomar suas terras por meio de guerras. No depoimento do negro Marcos Saraiva, na
primeira devassa realizada pelo então capitão-mor do Rio Grande, João Coutinho Bragança,
ele afirmou que os índios de Guajiru, pretendiam tomar a fortaleza do Rio Grande e a cidade
do Natal e que os índios teriam alegado que tais terras lhes pertenciam.497 Nota-se que a
questão da terra foi um ponto pertinente tanto para os acusadores do levante, como foi o negro
Marcos Saraiva, como para os acusados do levante, os índios de Guajiru.
A devassa analisada neste tópico sobre a “imaginada sublevação” mostra que as
querelas referentes à terra foram um dos pontos importantes utilizados tanto pelos acusadores
como pelos acusados do levante, sendo a questão da terra utilizada como justificativa para os
índios se levantarem, segundo os primeiros; e como justificativa para os acusadores denunciálos, visto que teriam interesses nas mesmas, segundo os acusados.
495
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Percebe-se, por meio deste temor dos índios de Guajiru em perder suas terras, fato
notório por meio dos depoimentos das devassas, uma característica que permeou a história
dos índios da América portuguesa: as ressignificações culturais referentes à posse de terras.
Esta temática será discutida no próximo tópico.
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3.5. Com amor às terras em que habitam na consideração de terem que perder quando
concebam o pensamento de as largar498: a construção de uma mentalidade
proprietária indígena
Atenta-se para o contexto de instabilidade no qual viviam todos os indivíduos
habitantes nas missões jesuíticas após o estabelecimento do Diretório dos Índios em 1758.
Para o caso da capitania de Pernambuco e suas anexas (Ceará, Paraíba e Rio Grande do
Norte), vigeu a Direção a partir de maio de 1759. Tal Direção foi uma adaptação formulada
pelo governador de Pernambuco, Lobo da Silva, autorizada pelo Secretário do Estado
Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, para as transformações das missões
jesuíticas das capitanias de Pernambuco e anexas em vilas.499 A dita Direção (1759)
diferenciava-se do Diretório dos Índios (1758) em dois aspectos: na repartição dos índios para
o trabalho (o Diretório estipulava a permanência de metade dos índios na vila, os demais
poderiam prestar serviços fora das vilas mediante o pagamento; pela Direção, somente um
terço dos índios poderiam retirar-se para realizar serviços); e na repartição das terras da nova
vila (o Diretório estabelecia que a repartição de terras seria realizada equitativamente, já a
Direção estabelecia a repartição das terras hierarquicamente, de acordo com a graduação e
postos dos moradores da nova vila).500
Tal contexto de transição de missão para vila gerou temor e insegurança
possivelmente pelas dúvidas emergentes acerca da administração destas vilas bem como de
que forma esta mudança seria realizada. Para minimizar tal insegurança, Lobo da Silva reuniu
mais de cem principais indígenas das missões jesuíticas que seriam transformadas em vilas
para “pessoalmente lhes destruir algumas sinistras impressões, que receava-lhes”, em maio de
1759.501
A reunião organizada por Lobo da Silva visou não apenas a explicação do
estabelecimento da Direção, mas também atendeu alguns pedidos de principais. Tais pedidos
tratavam-se, sobretudo de terras. Dom Felipe de Souza, principal da missão de Ibiapaba,
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posterior vila de Viçosa Real, na capitania do Ceará, solicitou uma fazenda para si com
capacidade para criação de 200 cabeças de gado, terras estas além das quais seriam
demarcadas para os índios de sua antiga missão: “sem extorquir dos seus súditos porção
alguma [de terra] de que se prevalece, por que não querer nesta parte incorrer na justiça
indignação do mesmo senhor, vista a honra que lhe fazia [...]”.502
Dos mais de cem principais presentes na reunião, Lobo da Silva citou somente os
nomes de Dom Felipe de Souza e de João Soares Algodão. Mesmo sem citar os nomes, Lobo
da Silva ainda afirmou que vários outros principais solicitaram terras para si, sendo estas
menores do que a solicitada por Dom Felipe de Souza.503
Aponta-se que o Diretório dos Índios estabeleceu intensas mudanças na cultura
indígena: proibiu-se o uso da língua nativa e impôs-se a língua portuguesa; proibiu-se a
nudez; combateu-se o alcoolismo; obrigou-se que os índios aderissem nome e sobrenome
portugueses, entre outras imposições.504 No que diz respeito à posse de terras, observa-se uma
tentativa de imposição cultural aos índios aldeados. O Diretório estabeleceu a divisão das
terras das missões as quais seriam transformadas em vilas, em pequenos lotes. Tal imposição
não havia sido direcionada aos índios até aquele momento.505
Nas diferentes etnias indígenas, nômades ou seminômades, havia a coabitação de
áreas para o exercício de atividades para a subsistência bem como para a prática de seus ritos.
Cabe destacar que mesmo enfatizando o caráter grupal da sociedade indígena, não se nega a
possibilidade de ter havido querelas nos interiores de aldeias, missões, e vilas indígenas
referentes a disputas por poder, ou pela posse de terras. A pesquisa da historiadora Carmen
Oliveira Alveal em sua dissertação, História e direito: Sesmarias e Conflito de Terras entre
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Índios em Freguesias Extramuros do Rio de Janeiro (Século XVIII), aponta tais querelas na
capitania do Rio de Janeiro.
Na dita pesquisa, verificou-se o caso de um índio, Pedro Alexandre Galvão, que
adquiriu posses e apresentava-se como senhor e possuidor de terras e de escravos. Este índio
alargou suas posses em direção às terras dos índios da aldeia de Mangaratiba, entrando em
conflito direto com estes por meio da justiça colonial. Ao longo das petições e testemunhos
analisados, Alveal percebeu que Pedro Alexandre Galvão era original da aldeia de
Mangaratiba, e as disputas pela posse de terras entre ele a os demais índios da aldeia refletiam
uma disputa pelo poder interno da aldeia entre a família de Pedro Alexandre Galvão e o
capitão-mor dos índios de Mangaratiba, Bernardo de Oliveira. 506
Nesta perspectiva, aponta-se que a posse de terras indígenas bem como a sua
mentalidade de posse é um elemento complexo de ser analisado, sendo necessário o
conhecimento sobre a história e formação da aldeia/missão pesquisada e de suas querelas
existentes.
Florestan Fernandes analisou, a partir da década de 1940, a organização social
Tupinambá, conjunto de grupos indígenas de origem tupi. Em suas pesquisas, que se
fundamentaram em diferentes cronistas dos séculos XVI ao XIX, verificou que a sociedade
tupi possuía características peculiares referente a sua moradia. Segundo Florestan Fernandes,
os grupos locais contatavam uns aos outros pela proximidade de suas aldeias e o parentesco
era o ponto determinante para esta aliança.507 Em cada aldeia havia uma média de quatro a
sete malocas, ou habitações coletivas, dispostas na aldeia de forma que ao centro localizava-se
um grande terreiro para a realização de reunião, cerimônias, e festividades. No caso de o
homem possuir apenas uma companheira, ou cada companheira, nos casos de famílias
polígamas, possuíam cada uma um espaço exclusivo nas malocas, chamados de laços ou de
rancho.508
Embora em alguns casos houvesse este espaço voltado para unidades familiares, a
aldeia possuía um caráter comunal em suas ações, o que também incluía o uso da terra, como
afirmou Pero de Magalhães Gândavo, cronista português do século XVI, que: “Tem esta
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qualidade estes índios que de qualquer cousa que comam por pequena que seja hão de
convidar com ela quantos estiverem presentes”.509
Antes do domínio português os índios não possuíam uma mentalidade proprietária
territorial, pois mesmo que algumas etnias guerreassem pelo domínio de determinadas
regiões, não se tratava de uma disputa pelo território. Com o processo de catequização dos
índios e o estabelecimento de aldeamentos, os índios das missões religiosas passaram a
habitar um espaço limitado, demarcado, sendo este, todavia, comum a todos os índios que
habitavam a missão. Com o Diretório dos Índios as terras das missões foram divididas em
pequenos lotes para as famílias indígenas nucleares. Além disso, a compreensão de família
nuclear, ou seja, na união civil ou religiosa de um homem e uma mulher e os filhos derivados
desta aliança, é original do continente europeu, e, portanto, incomum aos índios da América
portuguesa.
A divisão de uma terra comum a todos em lotes implicou em uma estratégia da
Coroa portuguesa em fragmentar as habitações dos indígenas vilados. A mentalidade
possessória familiar, comum no reino e para os demais habitantes da América portuguesa.
O governador Lobo da Silva, em carta direcionada ao secretário do Conselho
Ultramarino Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em maio de 1759, deixou muito claro que as
terras divididas em lotes deveriam privilegiar os pais, de forma que sob sua parentela, os
filhos colaborassem para o cultivo de mantimentos e sustento da família, e para que caso os
índios pensassem em abandonar tais terras analisariam melhor, visto que o seu acesso à terra
nas novas vilas ocorreria por meio da herança. Lobo da Silva afirmou que:

A respeito da repartição das terras para os novos habitadores das vilas e
lugares, que se erigem, moveu entre varias dúvidas, que ocorrerão o diretor
ouvidor [Bernardo Coelho da Gama e Casco] a de não poderem os filhos e
domésticos lograrem a porção que se lhes destina pelo Diretório com o
fundamento de não ser permitido pela lei do Reino, o que lhes dissolve
dizendo que as porções sobreditas se não davam aos filhos e domésticos,
mas sim aos pais de família em quem se encabeçavam como prêmio de os
ter, não só para facilitar os casamentos e se duplicarem os vassalos, mas em
atenção a terem mais braços com que cultivassem, e carecem de mais frutos
para a sua subsistência, além dos que lhes comtemplava necessários para o
vestuário, e princípios de se virem a pôr com a opulência precisa a terem em
que ocupa-los a pagar-lhes os jornais bem merecidos pelos seus serviços,
utilizando a seus filhos nas maiores legitimas, que lhes podem provir
hereditando-os por este modo com amor às terras em que habitam na
consideração de terem que perder quando concebam o pensamento de as
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largar, que é o mais vigoroso para consolidar este estabelecimento [grifo da
autora]. 510

Na cultura indígena não havia a necessidade da transmissão de bens por herança para
a sua perpetuação social. Na perspectiva indígena, o reconhecimento social era alcançado por
meio de outros fatores como a participação em guerras e captura de prisioneiros a exemplo da
sociedade Tupinambá. Segundo Florestan Fernandes, esta sociedade tinha como cerne social a
guerra, pois era a guerra e a consequente captura de prisioneiros que possibilitava que um
índio se unisse a uma mulher, e ascendesse socialmente. Somente mediante o sacrifício de um
prisioneiro era que um índio ganharia um novo nome e assim estaria preparado para uma
união conjugal. Ascender socialmente também dependia do sacrifício de prisioneiros, pois
apenas com a acumulação de nomes é que se poderia unir-se com outra mulher novamente,
sendo necessária a prática da guerra. Além disso, a guerra funcionava para a manutenção dos
laços de solidariedade entre os grupos indígenas, pois mediante a guerra juntavam-se grupos
para a defesa e também conquistas de terras, bem como guerrear significava vingar os
ancestrais e aliados da aldeia.511
O historiador Rafael Ale Rocha percebeu em sua pesquisa sobre a aliança dos índios
tupis aos franceses durante o estabelecimento da França Equinocial no Maranhão, entre 16121615, que se construiu uma elite indígena por meio do beneficiamento e doações de altos
cargos militares a principais indígenas da localidade. A referida pesquisa baseia-se nos relatos
dos capuchinhos franceses Claude d’Abbeville e Yves d’Evreux, que relacionam os principais
aos postos militares ou a alguns aspectos da nobreza europeia, como a cristalização da
superioridade do chefe e a transmissão hereditária da posição ou do prestígio. O historiador
analisa as formas de hierarquização de poder e introjecção desta mentalidade por parte dos
principais indígenas.512 A pesquisa de Rafael Ale Rocha colabora para validar a ideia de que
os índios muitas vezes sofreram imposições culturais, fosse na mudança na forma de suas
lideranças, fosse na forma de usufruir a terra. Aponta-se, todavia, que esta modificação da
cultura indígena não foi caminho de mão única, pois os mesmo souberam beneficia-se com
tais transformações.
Ao buscar demonstrar que o Diretório dos Índios estabeleceu uma série de
imposições aos indígenas, sobretudo, referentes à mudança na forma de possuir e perceber a
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terra, não se coloca que foi apenas neste momento que os indígenas passaram a ter uma maior
aproximação com a mentalidade possessória individual ou familiar. Os muitos conflitos
ocorridos entre moradores não índios e índios ao longo dos séculos XVI ao XIX demonstram
que os índios tiveram intenso contato com a cultura burocrática do império português bem
como com a mentalidade possessória familiar, como nos conflitos apontados a seguir.
No leste do Estado do Grão-Pará e Maranhão, as tentativas de dominação portuguesa
no final do século XVII geraram intensos conflitos com etnias indígenas. Os conflitos
engendrados visavam a obtenção de mão de obra, e, sobretudo, livrar as terras ocupadas pelos
índios para a povoação. Tais conflitos acirraram-se no início do século XVIII, e somente
cessou com a decisão dos índios Caicai, Guanaré, e Aruaz, em serem aldeados na segunda
década do século XVIII.513 A decisão dos índios revela as reduções como uma alternativa de
sobrevivência em meio as guerras e a exploração.
Na capitania do Rio de Janeiro, os administradores das missões jesuíticas de São
Barnabé e de São Lourenço, solicitaram, em 1753, a demarcação de várias terras pertencentes
aos índios das mesmas, localizadas vizinhas às missões, pois muitos indivíduos passaram a
usurpar as terras dos índios alegando que as terras não se encontravam demarcadas.514
Possivelmente com este conflito os índios perceberam as brechas existentes no processo
burocrático do império português, que às vezes privilegiava a obtenção da terra por meio
legais e burocráticos, como as sesmarias, e sua demarcação e posterior confirmação, e às
vezes privilegiava o cultivo da terra.515
Na capitania do Ceará, em meados do século XVIII, os índios da missão de Ibiapaba
entraram em litígio com moradores vizinhos às terras da missão devido à imprecisão entre os
limites de suas terras. Segundo o governador de Pernambuco, Luiz Correia de Sá (17491756), as terras dos vizinhos da missão de Ibiapaba localizavam-se mais de 20 léguas de
distância da missão, contudo, os índios sentiram-se prejudicados com a aproximação dos
moradores e dirigiram-se para os sítios dos moradores, expulsando-os e destruindo suas
plantações. Os moradores solicitaram uma devassa, e a mando do capitão-mor do Ceará, um
coronel dirigiu-se para averiguar os limites da contenda, sendo este último impedido de
averiguar a terra por uma tropa indígena. O caso foi levado à Junta das Missões e garantiu-se
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a posse das terras em litígio para os índios.516 A garantia apoiava-se na necessidade dos índios
de possuírem uma área maior e com limites mais longínquos para assegurar sua
sobrevivência.
Os índios aldeados, ao entrarem em contato com missionários, assimilaram
mecanismos para a garantia de posse de suas terras, como solicitação de sesmarias,
demarcações, ou ainda em estratégias de acumulação por meio de herança, doações, e ainda
da ocupação de áreas doadas por sesmarias. Na perspectiva dos aldeamentos como meio de
proteção e garantia social, a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida aponta a
importante participação jesuítica nesse processo de garantir os direitos dos índios bem como
assimilar estratégias:

Os jesuítas foram grandes incentivadores dessa cultura que se forjava no
cotidiano das aldeias, onde antigas tradições se articulavam com as novas
práticas culturais e políticas introduzidas pelos padres e muito bem
aprendidas pelos índios, que as utilizavam em busca de seus próprios
interesses continuamente transformados.517

A gradual perda de áreas para a mobilidade indígena na capitania do Rio Grande,
acarretada pela: frente de povoamento, desde o século XVI com as primeiras empreitadas da
colonização da capitania do Rio Grande; e a frente pastoril no final do século XVII e inicio do
século XVIII – a qual gerou a Guerra dos Bárbaros, tiveram como resultado o grande número
de mortos e para o segundo caso um grande número de índios aldeados.
Como afirmou a historiadora Maria Regina Celestino de Almeida acerca da situação
dos índios de Mangaratiba, capitania do Rio de Janeiro, diante da violência e exploração:

São razões suficientes para se acreditar que aldear-se podia significar para os
índios a opção pelo menor diante da opressão e violência da conquista e da
colonização. Ao aldearem-se, os índios tornavam-se súditos cristãos e
buscavam adaptar-se a um novo espaço físico e social, onde aprendiam
novas regras e comportamentos que lhes permitiam novas estratégias de luta
e sobrevivência no mundo colonial em formação.518

A experiência indígena demonstrou que se tornar aliado da Coroa portuguesa, o que
em sua maioria significava tornar-se índio aldeado, garantia-lhes que não fossem escravizados
e a sua consequente sobrevivência. Aponta-se ainda que desde o início da colonização, havia
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uma política de distribuição de terras para os indígenas. Como aponta a historiadora Carmen
Alveal, uma das primeiras tentativas da Coroa portuguesa de atrair os índios para incorporálos à colonização, ocorreu por meio de um alvará de 1587, o qual ordenou que fossem doada
terras de sesmarias para índios que "desceram" os sertões para que pudessem fazer as suas
lavouras.519 Tal postura teria sido ainda ratificada pelo governador geral do Brasil, Afonso
Furtado de Castro Mendonça, em 1677.520
A experiência dos diferentes grupos indígenas habitantes da capitania do Rio Grande
acerca da guerra, dizimação e redução em aldeamentos, associado ao contato com
missionários que por vezes solicitavam terras para as missões e não para suas ordens
religiosas, possibilitou a assimilação indígena das estratégias para a garantia da posse de suas
terras.
Como afirmou o antropólogo João Pacheco de Oliveira, a atribuição de uma
determinada sociedade a uma base territorial fixa, constitui um forte meio de percepção das
mudanças ocorridas nesta sociedade. Esta relação entre uma sociedade e uma base territorial é
compreendida por Pacheco de Oliveira como territorialização, ou seja, processo de
reorganização social que implica em: uma nova identidade étnica diferenciadora; mecanismos
políticos especializados; redefinição sobre os usos dos recursos ambientais; e reelaboração
cultural.521
Segundo João Pacheco de Oliveira, os índios do Nordeste passaram por dois
processos de territorialização: 1°) a partir da segunda metade do século XVII e nas primeiras
décadas do século XVIII, com as missões religiosas; 2°) no século XXI relacionado à política
indigenista oficial. Nesta pesquisa, é o primeiro processo de territorialização que interessa.522
Neste primeiro processo de territorialização, diferentes grupos indígenas foram
aldeados, sedentarizados e catequisados juntamente. João Pacheco de Oliveira aponta que
neste momento há uma intenção de promover a acomodação entre diferentes culturas,
homogeneizadas pela inserção dos índios no trabalho e na catequese. Teria sido esta a
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primeira mistura dos índios. Sobre este contexto, Maria Regina Celestino de Almeida afirmou
que ao se aldearem os índios, estes:

Passavam a habitar um território fixo que lhes fora dado ou até imposto
conforme as circunstâncias, por uma ordem político-administrativa externa
ao grupo. Tal processo implicava mudanças consideráveis vivenciadas pelas
várias etnias que, na experiência comum do cotidiano, reconstruíram
culturas, valores e tradições, misturando-se entre si e com grupo outros
grupos sociais. Nesse processo, os povos indígenas reelaboravam também as
relações com o novo território, que passava a ser vivenciado de forma
diversa, de acordo com o novo território, de acordo com novas necessidades
do mundo colonial.523

Os apontamentos colocados por Almeida enfatizam a imposição de alguns valores à
cultura indígena, e a sua consequente metamorfose, compreendida como transformações da
cultura, valores, e tradições indígenas, destacando-se as relações dos índios com seu território.
A segunda mistura verificada por Pacheco seria referente ao estabelecimento do
Diretório dos Índios e a abertura das terras indígenas para os indivíduos não índios.524
A primeira e a segunda mistura implicaram em uma reorganização social, na qual:
surgiu uma nova identidade étnica diferenciadora (no caso dos índios da missão de Guajiru
analisou-se a mistura dos grupos Potiguara, Paiacu e Janduí, os quais posteriormente
passaram a se definir como “índios da missão de Guajiru”); emergiram-se mecanismos
políticos especializados (como o conhecimento do processo burocrático do império português,
proveniente do contato com os jesuítas missionários dos aldeamentos); redefiniu-se sobre os
usos dos recursos ambientais (divisão da terra comunal indígena em pequenos lotes
destinados as famílias); e ocorreram reelaborações culturais (como a fragmentação da
comunidade indígena em família nuclear, implicando na separação das residências525 e formas
de usufruir a terra).526
Esta perspectiva de mudanças culturais ainda pode ser relacionada com os estudos da
geografa Doeeren Massey. Para a autora, o espaço é a dimensão social não apenas no contexto
da sociabilidade humana, mas no sentido do envolvimento dentro de uma multiplicidade
523
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muito maior de articulações. Para a autora, há uma pluralidade e simultaneidade de trajetórias
conexas, sendo o lugar a articulação entre tais conexões.527
A autora aponta que o espaço, por ser relacional, é heterogêneo, há: diversidade,
subordinação, e interesses conflitantes. Trata-se assim de uma constante modificação do
espaço por meio das mudanças do relacional. Segundo Massey, para perceber o lado
relacional do espaço deve-se considerar o contexto de cada relação social para então refletir
sobre as diferentes formas de relações, variáveis em cada espaço em particular.528
As análises da autora sugerem a necessidade de compreender a mentalidade e os
diferentes interesses das partes e de sua relação com o espaço, percebendo, sobretudo, os
interesses conflitantes.
Após o Diretório dos Índios, a situação dos índios que passaram a habitar as vilas em
muito piorou, pois além de perderem importante aliados na defesa de suas terras, os jesuítas,
os quais foram expulsos em 1759, as terras que pertenciam a Companhia de Jesus retornaram
para a posse da Coroa, sendo solicitadas e por vezes disputadas por moradores. Desta forma, o
número de conflitos pela posse de terras aumentou, pois além dos avanços de outros
moradores nas proximidades das terras das vilas, o Diretório incentivava a coabitação com
não índios, o que aos poucos deixou de garantir a posse das terras das vilas para os índios.529
Esta afirmação é corroborada quando se averiguam os diversos conflitos pela posse de terra
após o estabelecimento do Diretório dos Índios.530 O conflito de terra aqui apresentado, pela
posse das terras Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul, revela que na capitania do Rio
Grande também ocorreram conflitos referentes à posse de terras após o estabelecimento do
Diretório dos Índios, implantado sob a forma da Direção.
Cabe aqui apontar que a terra, enquanto garantia social indígena, pode ser percebida
como um elemento novo a sua cultura. O elemento novo que aqui se refere não é a terra
propriamente dita, visto que os índios que compunham a antiga missão possuíam
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características de lavradores e seminômades: os Potiguara, desde antes do aldeamento
jesuítico, habitavam áreas próximas à lagoa de Guajiru, e os índios Tarairú, sobretudo os
grupos Paicu e Janduí, habitavam inicialmente o sertão da capitania do Rio Grande e
posteriormente proximidades da missão de Guajiru. O novo elemento trata da solicitação legal
de suas terras, percepção esta possivelmente observada dos jesuítas que o missionavam.
Trata-se, portanto, da transição da ideia de terra comunal para a propriedade
individual/familiar.
Como foi explanado, além da terra da missão, demarcada no início do século XVIII,
os inacianos da missão também solicitaram para os índios de Guajiru mais duas léguas de
terra para a produção de mantimentos. A necessidade de solicitar terras por meios legais e não
apenas pelo gradual apossamento, parece ter ensinado aos índios não apenas o sistema
burocrático português, mas também as possíveis estratégias de outrem para se apossar de
terras.
Os índios de Guajiru, como se demonstrou, não deixaram de lutar por suas terras, por
vias legais por meio de seu diretor e capitão-mor, como também demostraram saber do
descontentamento dos outros índios com relação a perda de terras, como se observou no caso
dos índios da antiga missão de Ibiapaba. Por meio das devassas analisadas, percebeu-se o
descontentamento dos índios com o momento de incerteza pelo qual viviam, fosse sobre as
novas mudanças impostas pelo Diretório, que implicariam modificações sobre a forma que
habitavam a terra, fosse sobre sua forma de trabalhar e de se relacionar com os brancos, que
passaram a habitar um mesmo espaço.
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4. CAPÍTULO 3°: “Envolvidos parte III: Os Carneiros”

Na América portuguesa, o exercício de cargos administrativos ou militares
possibilitava uma relação mais direta com a Coroa, podendo ser concedidos aos seus
ocupantes privilégios e mercês em troca dos serviços prestados à Coroa 531. Os ocupantes dos
cargos régios associavam esta política de privilégios a um status social, que era consolidado
por meio do vínculo com instituições prestigiosas, como por exemplo, o Tribunal do Santo
Ofício e a Santa Casa da Misericórdia, ou de casamentos, que por sua vez, corroborava laços
com outras famílias influentes. Os vassalos privilegiados do rei ainda poderiam tentar
direcionar as suas atuações políticas a interesses econômicos, fosse diretamente por meio de
decisões tomadas na câmara, na provedoria da Fazenda, ou indiretamente, por meio de
acordos com outros sujeitos influentes.
Estas ligações estabelecidas entre a execução de cargos régios e relações familiares,
proporcionaram na América portuguesa a algumas famílias destaque na administração de
localidades específicas. A família Carneiro é um exemplo destas famílias. Compreende-se que
as atuações da dita família, que aqui serão analisadas, foram esforços destinados a construir e
a consolidar um poder político e econômico, bem como fomentar um status social em prol de
uma maior mobilidade e ascensão no espaço social no qual estava inserida.
Para analisar a família Carneiro propôs-se uma articulação com os campos da
Sociologia, especificamente com as teorias de Pierre Bourdieu acerca do espaço social e dos
conceitos derivados deste, como habitus, distinção social, capital simbólico, capital político,
e trocas simbólicas.532
Conforme formulado por Bourdieu, compreende-se o espaço social como uma
realidade invisível que organiza as práticas e as representações dos agentes sociais. Este
espaço social seria um campo constituído pela disposição de grupos e de agentes de acordo
com suas tomadas de posições, ou seja, de suas escolhas práticas, que operam como princípio
de diferenciação ou de aproximação de outros grupos ou agentes.
As disposições dos agentes sociais, que se pode compreender como classes de
habitus (de gostos), são estabelecidas por meio de uma separação e da diferenciação dos
gostos e das práticas, entre os agentes. O habitus revela-se como o princípio gerador de
531
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afinidades e de estilos que caracterizam e simbolizam um conjunto de escolhas de grupos e
agentes específicos. O habitus de determinado grupo é diferenciado de outros e
simultaneamente é diferenciador na medida em que se distancia dos demais. As diferenças
estabelecidas em cada sociedade por meio da tomada de posições, de escolhas, expressam
diferenças simbólicas nas práticas sociais, como na posse de bens, nas maneiras, e nas
opiniões533.
A distinção, para Bourdieu, que define as classes de habitus, está fundamentada na
própria noção de espaço do autor: “conjunto de posições distintas e coexistentes, exteriores
umas as outras, definidas umas em relação às outras por sua exterioridade mútua e por
relações de proximidade, de vizinhança ou de distanciamento [...]”534, ou seja, a separação
entre os habitus dos agentes sociais faz-se por meio da necessidade de distinguir-se de alguns
grupos, bem como da necessidade da aproximação de outros.
Para compreender as estratégias da família Carneiro para garantir a sua ascensão,
mobilidade, e manutenção social, que aqui também são compreendidas como um esforço de
aproximar-se de determinado grupo, a açucarocracia, que se explicitará adiante, serão
analisadas as atuações de seus membros por meio de dois grandes aspectos: a distinção social
e a construção de um patrimônio familiar.
A distinção social aborda as atuações da família para a sua ascensão e manutenção
social, por meio do exercício de cargos administrativos e militares; do estabelecimento de
redes clientelares, de amizades e de casamentos; da busca por prestígio social por meio da
familiatura do Santo Ofício e de atuação na Santa Casa de Misericórdia.
A construção do patrimônio da família constituiu-se a partir de um conjunto das
posses da família nas capitanias de Pernambuco, Ceará e Rio Grande. A partir desse
mapeamento serão desveladas as consequentes querelas e conflitos ocorridos durante o
processo de posse de terras e engenhos. Buscar-se-á compreender a necessidade de construção
de um patrimônio consistente para a manutenção social da família, implicando em aspectos da
mentalidade possessória da mesma.
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4.1. A distinção social

A família Carneiro é originária da região do Minho, Portugal. João Carneiro Mariz
(1.1)535 chegou à capitania de Pernambuco antes da invasão holandesa. Na freguesia de São
Miguel do Ipojuca, casou-se com sua prima Dona Maria de Mariz (1.1.a), filha de Pedro
Alvez Ferreira (que também emigrou de Portugal para a América portuguesa) e de Dona
Maria Velha Ferreira. Foi desta linhagem que procedeu a “nobre casa dos Carneiros” na
capitania de Pernambuco536.
Manuel Carneiro de Mariz (2.1) filho de João Carneiro de Mariz (1.1), serviu na
guerra contra os holandeses537 e foi senhor do engenho de São Sebastião, localizado na
Várzea. Também serviu de juiz ordinário em Olinda, e faleceu em 1654538. Dos filhos de
Manuel Carneiro de Mariz (2.1): João Carneiro da Cunha (3.1) foi senhor do engenho do
Meio, na freguesia da Várzea, e também foi vereador do senado de Olinda por vários
mandatos539; e Manuel Carneiro da Cunha (3.2) foi senhor do engenho do Brumbrum,
localizado na Várzea, e exerceu os cargos de capitão-mor da Várzea, depois coronel da
ordenança de Olinda, onde também exerceu o cargo de juiz ordinário em 1691, e em 1711
comandou um dos três “regimentos de moços solteiros”, da freguesia de Jaboatão 540. Faleceu
em 1713.
Manuel Carneiro da Cunha (3.2) teve cinco filhas e três filhos. As filhas foram: Dona
Francisca Monteiro (4.5), que se casou com Antônio de Freitas da Silva, o qual foi mestre de
campo nas Minas Gerais; Sebastiana de Carvalho (4.3), que se casou- com Manoel Cavalcante
de Albuquerque Lacerda, o qual exerceu o cargo de alcaide-mor da vila de Goiana; Dona
Cosma da Cunha (4.6), que se casou com seu primo João Carneiro da Cunha, senhor do
engenho do Meio; Antônia da Cunha (4.7), que se casou com Jacinto de Freitas da Silva, o
qual foi senhor do engenho da Casa Forte, e também foi tenente coronel de auxiliares dos
volantes; e Dona Maria Sebastiana de Carvalho (4.9) que “faleceu sem tomar estado”541.
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Foram três os filhos de Manuel Carneiro da Cunha (3.2). Manuel Carneiro da Cunha
(4.1), filho primogênito do seu pai homônimo, sucedeu o mesmo no engenho do Brumbrum,
estudou em Coimbra e formou-se em direito Canônico. Casou-se apenas após ter uma filha
com Dona Antônia da Cunha (4.1.a). Faleceu em 1760. Miguel Carneiro da Cunha (4.4)
exerceu o posto de coronel da cavalaria e de sargento-mor. Casou-se duas vezes, uma com
Dona Francisca Cavalcanti; a segunda esposa não se sabe o nome.542
João Carneiro da Cunha (4.2), batizado na freguesia da Várzea na capitania de
Pernambuco em 13 de outubro de 1692. Exerceu o cargo juiz ordinário no Senado da Câmara
de Natal, em 1718.543 Serviu nos anos de 1725 e 1731, como vereador da câmara de Olinda, e
também serviu no terço de infantaria de Olinda. João Carneiro da Cunha (4.2) casou-se na vila
de Igarassu com Dona Antônia da Cunha Souto Maior (4.2.a), filha de Gonçalo Novo de Brito
e de sua esposa Dona Cosma da Cunha Andrada. Deste casamento, herdou o engenho de seu
sogro, Espírito Santo e Santa Luzia do Araripe. João Carneiro da Cunha (4.2) também foi
capitão-mor da Várzea, e posteriormente de capitão-mor da vila de Igarassu. Faleceu em
junho de 1770.544
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Figura 01: Genealogia da família Carneiro:

Fonte: FONSECA, Antonio José Victoriano Borges da. Nobiliarquia Pernambucana. Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, 1935. v.1. p. 197-203.
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Por meio deste levantamento, percebe-se que todos os membros da família Carneiro,
aqui estudados, incluindo os agregados por meio de casamento, exerceram pelo menos um
cargo, fosse este administrativo, como juiz ordinário, e vereador, ou militar, como tenente
coronel, alcaide-mor, capitão-mor, coronel de cavalaria e mestre de campo. Estes dados
indicam uma ação continuada da família para exercer algum cargo, o que revela os interesses
da mesma sobre tal exercício.
Os historiadores João Fragoso, Maria Gouvêa, e Maria F. Bicalho observaram que o
exercício de cargos régios na América portuguesa foi fruto de uma relação dual entre aqueles
que serviam à Coroa e o Império português. A prestação de serviços viabilizava a soberania e
as conquistas do Império Português, e em troca a Coroa proporcionava mercês, havendo
assim, uma reciprocidade social. Esta política de favorecimentos consagrou-se como
economia política de privilégios545.
Tratava-se de estratégias de enriquecimento e de mobilidade social na qual
determinados indivíduos e/ou grupos monopolizavam sistemas de mercês da Coroa, sendo
esta última uma característica corporativista da monarquia portuguesa. Por meio dos postos
militares e da execução de cargos administrativos, os vassalos eram beneficiados com
vencimentos, privilégios mercantis, além de emolumentos dentre outras possibilidades
provenientes do ofício.546
Dos cargos ocupados pela família Carneiro, destaca-se o de mestre de campo,
exercido por Manuel Carneiro da Cunha (3.2). O referido cargo, juntamente com o de general,
eram postos militares escolhidos diretamente pelo rei.547 Tratava-se de uma nomeação oficial,
de imposição simbólica, uma vez que era instituída pela Coroa portuguesa, a maior instância
detentora do poder de legitimação548. Tal posto incidia em prestígio social por sua nomeação
direta do rei, por sua legitimidade, por ser a mais alta patente militar das tropas pagas, e
também por suas atribuições, como aplicar penas, e comandar até mais de um terço.549
Para compreender a articulação entre o exercício de cargos administrativos ou
militares na América portuguesa e de seu usufruto para interesses próprios por parte da
545
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família Carneiro, faz-se necessário compreender as diferentes atuações da mesma, seja na
construção de seu patrimônio (como será analisado no segundo tópico deste capítulo), ou no
estabelecimento de redes familiares e clientelares.
Na América Portuguesa, do século XVI ao XVIII a atividade açucareira concentrouse na mão de poucos indivíduos. Os senhores de engenho representavam a mais alta
hierarquia local, seguidos dos lavradores e senhores de terras e de escravos550.
Contudo, curiosamente, segundo os estudos de Vera Ferlini, os engenhos não
obtinham “lucros”551 vultuosos. A autora ainda aponta que é necessário atentar para a relação
dialética entre a mentalidade econômica dos senhores de engenho e de seus privilégios
concedidos pela Coroa, pois em muitos casos o status era mais significativo do que o
patrimônio propriamente dito.552
A construção do status dos senhores de engenho da capitania de Pernambuco foi
analisada por Evaldo Cabral de Mello. Segundo o autor, na segunda metade do século XVII,
com as guerras de restauração, a açucarocracia articulou o discurso do “nativismo
pernambucano”, argumentando as consecutivas conquistas da capitania: contra os índios no
século XVI; e expulsão dos holandeses no século XVII553. Tal discurso nativista promovia os
“principais de terra” e a “nobreza da terra”, senhores de engenho e lavradores, como os únicos
dignos a exercerem os cargos régios de Pernambuco devido aos serviços prestados ao rei 554.
Tratava-se de um discurso de diferenciação social, que buscava distinguir os sucessores dos
senhores de engenho, que por sua vez exerciam cargos em Olinda, dos mercadores reinóis do
Recife.
A ideia do nativismo pernambucano baseia-se, portanto, na ideia do merecimento dos
nativos, aqui compreendidos como os senhores de engenho e lavradores e seus sucessores,
pelas suas consecutivas conquistas em prol da Coroa. Esta prática fora herdada da sociedade
portuguesa, na qual por meio da guerra era possível apropriar-se de terras e de homens, bem
como de solicitar benesses e mercês, como ofícios. A ideia da conquista, associada à
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economia política de privilégios possibilitou a ampliação das posses dos envolvidos, do
aumento de suas rendas, bem como a manutenção de seu status social.555
A posse de engenhos era um dos habitus mais persistentes para a aproximação com a
“nobreza da terra” de Pernambuco, bem como ter participado na luta contra os holandeses, ser
natural da capitania, e exercer cargos em Olinda. A família Carneiro cumpria todos os
requisitos para fazer parte da dita “nobreza da terra”, ou para este caso específico de
Pernambuco, da açucarocracia. O primeiro membro da família na capitania João Carneiro
Mariz (1.1), que chegou antes da invasão holandesa, e seu filho, Manuel Carneiro de Mariz
(2.1), que serviu na guerra contra os holandeses e foi senhor do engenho de São Sebastião da
Várzea, encaixando-se nesse perfil.
Possivelmente a família tentava expandir suas atuações para outros ramos devido à
insegurança em que se encontrava o seu espaço de poder e seu espaço econômico. No
período da invasão holandesa, quando Olinda foi incendiada, muitos moradores e funcionários
régios migraram para Recife. O grande contingente de pessoas, somada à decisão dos
holandeses em fixarem-se no Recife devido à sua melhor localização, gerou o seu crescimento
comercial, demográfico, e urbano556. O crescimento de Recife, que ocasionou a necessidade
de criação de uma nova câmara, associado às desavenças entre os senhores de engenhos e os
mercadores, devido à crise do açúcar na segunda metade do século XVII557, na qual os
senhores de engenhos efetuaram empréstimos junto aos mercadores, endividando-se, resultou
o conflito pelo poder local que culminou na “Guerra dos Mascates” (1710-1711)558.
Sendo a família Carneiro atuante na Câmara de Olinda, e possuidora de engenhos, o
período posterior à metade do século XVII foi de insegurança, pois além da crise do açúcar,
havia a instabilidade política com a criação da Câmara do Recife, que ameaçava o capital
político dos agentes de Olinda. Capital político, segundo Bourdieu, é a força de mobilização
que um indivíduo ou grupo adquire por meio da execução de cargos, administrativos ou não,
pelo qual é possível travar mecanismos e estratégias sociais.559 Trata-se da apropriação ou
usufruto dos bens ou poderes públicos.560
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A família Carneiro, sobretudo, Manuel Carneiro da Cunha (3.2) teve intensa
participação no conflito da Guerra dos Mascates. Conforme afirmou o governador de
Pernambuco, Sebastião de Castro e Caldas (1707-1710), o coronel Manuel Carneiro da Cunha
foi um dos motores do levante de Olinda contra Recife.561 O coronel, juntamente com genros,
filhos, vizinhos e amigos íntimos, moradores da Várzea, foram os primeiros interessados em
realizar o levante contra Recife. Ainda segundo Castro e Caldas, nenhuma decisão foi tomada
sem o voto ou o parecer do coronel Manuel Carneiro da Cunha, e que o mesmo:

[...] não só era dos mais interessados nas capitulações mas o mais
empenhado que todos pelo muito que deve, que pelo seu respeito, nem com
sentenças lhe podem fazer execução, por não haver pessoa que se atreva a
lançar nos seus bens.562

Com a afirmação do governador de Pernambuco, percebe-se que a família Carneiro,
sobretudo o mestre de campo Manuel Carneiro da Cunha (3.2), possuía um forte capital
simbólico na região, que valia mais do que seus bens, visto que embora o coronel se
encontrasse endividado, continuava sendo respeitado e digno de prestígio social. O capital
simbólico é referente à percepção valorativa dos indivíduos a respeito da propriedade de
outrem, podendo tal propriedade ser de origem econômica ou cultural.563
Além disso, Manuel Carneiro da Cunha fez uso de seu ofício para interesses
próprios. Em 1710, os senhores de engenhos organizaram as milícias de Santo Antão e de São
Lourenço da Mata, com o objetivo de atacar Recife, sendo esta última milícia composta pelo
terço dos soldados de Manuel Carneiro da Cunha564.
Sobre este episódio, o qual será retomado em breve, Castro e Caldas afirmou que ao
saber do levante ordenou a Manuel Carneiro da Cunha (3.2), devido ao seu status na região
frente aos levantados, bem como pela obrigação de seu ofício, que deveria conter o levante
bem como averiguar quem eram os organizadores. Contudo, Manuel Carneiro da Cunha
apoiou o levante, reunindo os levantados em sua própria residência na Várzea para que se
atacasse Recife, localizado apenas a légua e meia de distância de suas posses. Manuel
Carneiro da Cunha (3.2) passou por cima de ordens vindas do governador ao não conter o
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levante e ainda respondeu ao governador que almejava que o mesmo se rendesse aos
membros da Câmara de Olinda565.
Esta constatação coincide exatamente com o que apontou Bourdieu, sobre a
distribuição de cargos militares, administrativos e de nobreza pelo rei, que teria constituído
uma instância central de nomeação. As honrarias atribuídas pela Coroa funcionavam como
uma moeda, válida em todos os mercados controlados por ele, como um capital simbólico,
que por sua vez era apoiado pelo reconhecimento coletivo566. Ainda relacionado a isso, como
vem sendo demonstrado na historiografia acerca das relações de poder na América
portuguesa, o reconhecimento régio e coletivo das condições, do status, de um agente social
poderia possibilitar que o mesmo direcionasse a execução de seus ofícios para interesses
próprios567.
Esta possibilidade de inferir em diferentes aspectos na sociedade por meio de cargos
é compreendida por economia do bem comum. A economia do bem comum pressupõe dois
aspectos: 1) um mercado regulado pela política, ou seja, não depende necessariamente da
lógica da procura e oferta e dos prelos derivantes, pois há a ocorrência da confluência de
interesses e da busca por maiores vantagens; 2) há uma hierarquizações social excludente,
pois as benesses dependiam da qualidade social do indivíduo, embora as benesses não se
limitassem somente aos grupos de ascensão social.568
A pesquisa do historiador João Fragoso acerca dos conquistadores e dos primeiros
povoadores da capitania do Rio de Janeiro demonstrou bem as características da economia do
bem comum os quais se apontou acima. Tal pesquisa evidenciou que as principais famílias da
dita capitania, ou seja, abastados, influentes, e articulados à atividade açucareira, teriam sido
descendentes de indivíduos procedentes da pequena fidalguia ou que deixaram de pertencer à
“elite” de uma capitania pobre, articulados com o comércio de escravos indígenas e negros
africanos. O que possibilitou a estas famílias tornarem-se nobres, principais, foi: serem
descendentes de conquistadores, ou de primeiros povoadores, os quais conquistaram e
defenderam a terra de estrangeiros e de índios inimigos; exercerem cargos administrativos; e
da conquista do mando político possibilitado pelas mercês régias que geram o sentimento de
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superioridade. Tratava-se, portanto, do esforço de indivíduos e/ou famílias de prender-se a um
grupo social, no qual a hierarquia dependia diretamente da qualidade, ou seja, a capacidade de
mando e de usufruto de benesses por meio da economia do bem comum.569
Para analisar a maior efetividade do capital político, assim como da economia do
bem comum, faz-se necessário ainda a análise do estabelecimento de redes clientelares, as
quais alargavam as possibilidades dos agentes e grupos de manterem-se nos cargos e
perpetuar seu poder hierarquicamente, pois tais redes interligadas funcionavam como cadeias
de negociação.570
As ligações existentes entre diferentes famílias da América portuguesa, visando à
formação de uma clientela, de laços de amizades e de vínculos políticos ou familiares, que
poderiam gerar benefícios para si, foi conceituada por Antônio Manuel Hespanha e Ângela
Barreto Xavier, como redes clientelares571. Tais redes faziam parte de relações políticas
informais, que buscavam coincidir interesses, e que, portanto, baseavam-se na troca de
favores.
Há indícios que a família Carneiro tenha estabelecido redes de amizade, além da
intensificação dos laços familiares que serão analisados adiante. Na Guerra dos Mascates, no
episódio já descrito, sobre a participação dos Carneiros no levante das milícias de Santo
Antão e de São Lourenço da Mata, o governador Sebastião de Castro e Caldas afirmou que
Manuel Carneiro da Cunha (3.2) havia apoiado as milícias, pois o mesmo era um dos
conspiradores contra Recife, devido à sua ascendência local e à sua forte amizade com o
capitão-mor de São Lourenço da Mata, Lourenço Cavalcanti. O dito capitão-mor teria
prometido a Manuel Carneiro da Cunha (3.2), em conversas com ocupantes de cargos em
Olinda, que a questão da autonomia de Recife seria resolvida em prol da nobreza com o
ataque a Recife572. Além disso, Lourenço Cavalcanti possuía lavouras de cana-de-açúcar que
se localizavam vizinhas às terras de Manuel Carneiro da Cunha (3.2) na freguesia da Várzea,
e a cana-de-açúcar proveniente de suas plantações era vendida a Manuel (3.2), que possuía
engenho, havendo dessa forma, ligações políticas e econômicas que os uniam.
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Tais trocas de favores aproximam-se do estudo de Bourdieu acerca da economia dos
bens simbólicos. A economia simbólica é uma estrutura de reciprocidade por meio de atos de
trocas com um intervalo de tempo que omite a retribuição de uma dádiva. Trata-se da
dissimulação de ação de crédito, no qual quem recebeu uma dádiva, sente-se devedor, com a
obrigação de retribuir573. A relação entre Lourenço Cavalcanti e Manuel Carneiro da Cunha
(3.2) revela-se intensa na medida em que revezavam cargos na Câmara de Olinda e que se
ajudavam na economia do açúcar. As trocas simbólicas que ocorrem internamente na mesma
família, entre suas gerações, foi denominado por Bourdieu de economia doméstica574.
Os estudos de Philippe Ariès acerca das mutações que sofreu a família da Idade
Média à Idade Moderna francesa contribuem para reflexões acerca da família na América
portuguesa. Segundo Ariès, na Idade Média, a família tinha o significado de linhagem. Já no
Antigo Regime, a família era confundida com o patrimônio e a reputação da mesma. O
sentimento de família ganhou o espaço que antes pertencia à sociabilidade, a convivência com
grandes e diferentes grupos, somente a partir do século XVIII575.
Para o historiador Nuno Gonçalo Monteiro, as estratégias de reprodução social
podem ser compreendidas desde a dinastia de Bragança pelas seguintes características: na
autoridade paterna, na incorporação dos valores da Casa pelos membros da mesma,
compreendida como um conjunto de bens simbólicos e materiais, cuja reprodução de bens,
aqui compreendidos como patrimônio familiar, atingia a todos os envolvidos na Casa.576 O
destino de cada filho, por exemplo, estava relacionado às estratégias familiares. Os sucessores
tinham o dever de perpetuar-se socialmente, de casar e dar continuidade à linhagem da
família; os demais filhos e filhas deveriam colaborar para a perpetuação social familiar por
meio de bons casamentos, carreiras militares e/ou administrativas, bem como eclesiásticas,
para engrandecer a Casa, fosse por meio de títulos, patrimônio, ou status.577
Assim, compreende-se as famílias abastadas (ou que buscavam o status de tais) na
América portuguesa como uma instituição de indivíduos aparentados, de mesma linhagem,
que buscavam a garantia de sua existência e perpetuação no espaço social por meio de
reputação e de bens. Segundo Bourdieu, as famílias são corpos, que tendem a perpetuar o seu
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ser social, por meio de estratégias de matrimônios, transmissões de bens, como heranças,
entre outras estratégias.578
Na família Carneiro verificou-se a existência de estratégias de matrimônio tanto no
interior da família, como com outras famílias. João Carneiro da Cunha (3.1) casou-se com sua
prima Anna Carneiro Mesquita (3.1.a). Posteriormente, Cosma da Cunha (4.6), a filha de
Manuel Carneiro da Cunha, casou-se com o primo José Carneiro da Cunha (4.6.a), filho do
casal de primos referenciado579.

Figura 02: Casamento intrafamiliar dos Carneiros

Fonte: FONSECA, Antonio José Victoriano Borges da. Nobiliarquia Pernambucana. Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, 1935. v.1. p. 197-203.

Acredita-se que a sucessão destes casamentos intrafamiliares objetivou manter o
engenho do Meio nas posses da família, pois o mesmo fora uma herança passada a João
Carneiro da Cunha (3.1), e que posteriormente passou para o filho José Carneiro da Cunha
(4.6.a). A historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva, ao analisar diferentes constituições de
famílias na América portuguesa, atentou para o fato de que era comum o casamento entre
578
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familiares, inclusive entre tios (as) e sobrinhos (as).580 Além disso, a dita historiadora chamou
a atenção para a sucessão dos mesmos nomes decorrentes destas linhagens intrafamiliares, as
quais, principalmente para o caso das famílias da capitania de Pernambuco, geravam
complicadas e confusas genealogias.581
Os Carneiros também estabeleceram ligações diretas com outras famílias por meio de
casamentos. Duas filhas de Manuel Carneiro da Cunha (3.2), as irmãs Dona Francisca
Monteiro (4.5), e Antônia da Cunha (4.7), casaram-se respectivamente com os irmãos
Antônio de Freitas da Silva (4.5.a) e Jacinto de Freitas da Silva (4.7.a), filhos de João Freitas
da Silva e de Dona Catarina de Albuquerque, influente família em Pernambuco582.

Figura 03: Casamento entre as famílias Carneiro e Freitas da Silva

Fonte: FONSECA, Antonio José Victoriano Borges da. Nobiliarquia Pernambucana. Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, 1935. v.1. p. 197-203.

Outra filha e um filho de Manuel Carneiro da Cunha (3.2), Dona Sebastiana de
Carvalho (4.3), e Miguel Carneiro da Cunha (4.4) casaram-se respectivamente com Manuel
Cavalcante de Albuquerque Lacerda e Dona Francisca Cavalcante, os quais eram filhos de
Jerônimo Cavalcante de Albuquerque Lacerda, capitão-mor da capitania de Itamaracá, e de
sua esposa Dona Catarina de Vasconcelos, outra influente família.583
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Figura 04: Casamento entre as famílias Carneiro e Cavalcante de Albuquerque

Fonte: FONSECA, Antonio José Victoriano Borges da. Nobiliarquia Pernambucana. Rio de Janeiro:
Biblioteca Nacional, 1935. v.1. p. 197-203.

A historiadora Manoela Pedroza, em sua obra Engenhocas da Moral, mapeou as
redes de parentela e as dinâmicas de acesso à terra, analisando a transmissão de patrimônio
entre gerações e seus conflitos na freguesia de Campo Grande, Rio de Janeiro, do final do
século XVII ao início do XIX.584 Em vários casos de casamentos de pares de irmãos, Pedroza
percebeu que a ocorrência dos mesmos tinha a finalidade de anular a troca de dotes, sendo
estes compensados apenas verbalmente. Tal estratégia parece bastante pertinente no sentido
de evitar esfacelar um patrimônio familiar, e possivelmente foi utilizada pela família Carneiro
da Cunha.
Percebe-se que a família Carneiro preocupou-se em dar continuidade às ligações
familiares, bem como a efetivação de novas alianças por meio de casamentos. Tais
casamentos possibilitavam à família o estabelecimento de fortes laços com outras famílias
influentes no espaço social no qual estavam inseridos, fosse com interesse na manutenção de
seu status social, fosse para aumentar as suas possibilidades de atuação política e econômica.
As relações familiares e de amizades aqui demonstradas refletem a complexidade e o
emaranhado de relações e articulações existentes entre o exercício de cargos administrativos e
militares, e as ligações estabelecidas com outras famílias, por casamento ou amizade.
Destaca-se que nestas relações os seus agentes possuíam muitos interesses em comum. O
habitus aproximou grupos de senhores de engenhos e executores de cargos administrativos e
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militares, e propiciou o seu direcionamento de interesses e o estabelecimento de alianças
familiares. Contudo, ainda havia a busca por uma legitimação social que validava as demais
atuações de um agente em seu espaço social. Na América portuguesa, a ascensão do status
social poderia ser estabelecida por meio da vinculação com instituições de grande prestígio
social, como o Tribunal do Santo Ofício585 e a Santa Casa da Misericórdia. Analisar-se-á
agora como alguns membros da família Carneiro conseguiram fazer parte dessas duas
instituições.
Além do prestígio social e da comprovação de limpeza de sangue, a familiatura do
Santo Ofício proporcionava alguns privilégios. Em 1562, Dom Sebastião dispensou o
pagamento de fintas, talhas e empréstimos por parte dos familiares. A partir de 1580, os
familiares adquiriram foro privativo, o que significava o direito de justiça especial nos casos
dos familiares serem réus ou autores dos crimes, com exceção de crimes lesa-majestade.586
Segundo a historiadora Daniela Buono Calainho, a presença da inquisição na
América portuguesa foi mais intensa nas capitanias de maior desenvolvimento econômico,
como Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Estas três capitanias detiveram 78% do número
total de familiaturas de toda a América portuguesa.587
A busca por este título era bastante cobiçada não apenas pelo prestígio, status, e
pelos privilégios que a familiatura possibilitava, como isenções de alguns impostos, mas
também por legitimar a ascendência da família, que atestava sua linhagem pura. Da família
Carneiro, Manuel Carneiro da Cunha (4.1), e João Carneiro da Cunha (4.2) foram familiares
do Santo Ofício. A busca pelo hábito poderia ser uma garantia contra acusações da sociedade
acerca da pureza do sangue da família, o que poderia ser o caso da família Carneiro como
demonstrou Evaldo Cabral de Mello em O nome e o sangue.
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Evaldo mostra que dois membros da família Carneiro, ao solicitar o hábito de Santo
Ofício, foram intensamente investigados na primeira metade do século XVIII, pois se
suspeitava de sua ascendência.588 Manuel Carneiro da Cunha (4.1) foi o primeiro a solicitar o
hábito, na década de 1710. A intensa pesquisa sobre a ascendência de Manuel (4.1) pela
inquisição possivelmente decorreu devido à negação do pedido de habilitação na Ordem de
Cristo de Felipe Bulhões da Cunha, parente dos Carneiros, ocorrida no mesmo período. 589 A
negação do pedido deste último justificou-se pela sua ascendência, mais precisamente por não
conseguir comprovar a não ascendência judaica de seu avô, Pero da Cunha Andrade.590
Ocorre que Manuel Carneiro da Cunha (4.1), era neto de Pero da Cunha Andrade.
Evaldo Cabral de Mello atentou para o fato de que embora Manuel Carneiro da Cunha (3.2)
pai fosse homem de conhecida reputação e nobreza, tendo executado cargos administrativos e
recebido patentes militares importantes, ter sido senhor de engenho e ainda provedor da Santa
Casa de Misericórdia, este nunca solicitou a familiatura do Sando Ofício. Evaldo aponta que o
Manuel Carneiro da Cunha (3.2) teria utilizado de seu filho primogênito e homônimo, de
vinte e poucos anos, como “cobaia genealógica”, para verificar se a família seria considerada
pura de sangue ou não.591 Neste contexto, havia o temor devido à negação do pedido de hábito
de cavaleiro da Ordem de Cristo a Felipe Bulhões da Cunha, mas em contra partida, havia os
rumores de ascendência herege da família, sendo necessário a solicitação do hábito de
familiar do Santo Ofício para atestar a linhagem da família.
Os obstáculos da justificação da origem de Manuel Carneiro da Cunha (4.1) não se
referiram ao avô paterno Pero Andrade, e sim à linhagem de seu avô materno, Sebastião de
Carvalho. Este último teria se casado três vezes, sendo a primeira com uma descendente da
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afamada judia Branca Dias. Comprovou-se que a linhagem dos Carneiros não era proveniente
deste casamento, e sim do terceiro, com Francisca Monteiro.592
A Mesa de Consciência e Ordens, no entanto, desconfiava da manipulação das
informações prestadas por Manuel Carneiro da Cunha (4.1), o que levou à realização de uma
nova inquirição, sendo responsável pela investigação o jesuíta João de Guedes. O dito jesuíta
entrevistou muitas testemunhas e confrontou diferentes relatos, os quais afirmavam até
mesmo que a família era descendente de uma índia, ou de judeus, entre outros. Por fim, João
de Guedes atestou a pureza da linhagem da família, comprovando que existiram três Sebastião
de Carvalho vivendo simultaneamente na capitania e que o ascendente dos Carneiros não era
o acusado de heresia.593
João Carneiro da Cunha (4.2) também solicitou a familiatura do Santo Ofício e, a
partir de 1733, ele e sua esposa e também prima, Dona Antônia da Cunha Souto Maior (4.2.a),
passaram a ser investigados. Investigou-se novamente sobre Felipe Bulhões da Cunha e seu
avô, Antônio Bulhões, os quais eram parentes dos Carneiros, bem como de Dona Antônia da
Cunha Souto Maior (4.2.a), descendente de Pero da Cunha Andrade. Após as investigações,
João Carneiro da Cunha foi aceito como familiar do Santo Ofício, em 1737.594
Posteriormente, até meados do século XIX, seis membros da família Carneiros tornaram-se
membros do Santo Ofício ou da Ordem de Cristo, sendo estes quatro filhos e dois netos de
João Carneiro da Cunha (4.2). 595
João Carneiro da Cunha (4.2) ajudou o autor de Nobiliarquia Pernambucana, Antônio
José Victoriano Borges da Fonseca, com o qual possuía laços estreitos596, a traçar as
genealogias das famílias de Pernambuco, inclusive a sua própria. Segundo Antônio José
Victoriano, João Carneiro da Cunha “era homem inteligente em genealogias”.597 A
colaboração de João Carneiro da Cunha (4.2) na elaboração da Nobiliarquia Pernambucana
pode ter incidido em omissões ou direcionamentos na história de sua família.
Como se demonstrou, a busca pela familiatura com instituições prestigiosas, como o
Santo Ofício validava o status de famílias, visto que não eram todos os indivíduos que
conseguiam. Além de conseguir o prestígio e os privilégios por meio da familiatura, tornar-se
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um membro do Santo Ofício validava a ascendência pura da família, o que possivelmente
dava fim a rumores e boatos locais sobre a progênie familiar e concretizava a distinção social
da família.
A Santa Casa da Misericórdia era a irmandade religiosa branca mais prestigiosa do
Império Português, a qual prestava serviços ao bem comum, como: construção de hospitais;
tratamento e sustento de enfermos e de inválidos; assistência a recém-nascidos abandonados
na instituição; abrigo a viajantes, entre outros serviços. As casas de Misericórdias, por seu
prestígio, recrutavam seus membros na mais alta camada social598.
Da família Carneiro, aponta-se que Manuel Carneiro da Cunha (3.2), bem como seu
filho, João Carneiro da Cunha (4.2), foram provedores da Santa Casa da Misericórdia de
Olinda, o primeiro em 1697, e o segundo nos anos de 1746, 1756 e 1757599. Destaca-se que o
provedor da Santa Casa de Misericórdia era o mais alto cargo da Casa, o qual era auxiliado
por mais 12 irmãos da mesa diretiva.600
A gradual ascensão e mobilidade social estabelecida pela família Carneiro é notória
ao longo dos séculos XVII e XVIII. Observou-se o exercício de cargos administrativos e
militares, o estabelecimento de redes clientelares por meio das alianças com vizinhos e
membros da Câmara, e da busca por prestígio social pela família. Como aponta Bourdieu, a
família, unidade doméstica, é um trabalho de instituição, que visa estabelecer-se de maneira
duradoura, por meio de cada um de seus membros601. Este seria o papel determinante da
família, da transmissão de privilégios, econômicos e simbólicos, e da reprodução da estrutura
do espaço social e de suas relações sociais, construídas e estabelecidas por elas. Seria ainda
esta ideia de reprodução social a responsável pela mentalidade possessória das famílias mais
abastadas da América portuguesa, referente à perpetuação da família e de todos seus feitos.
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4.2. A construção de um patrimônio familiar

O sociólogo Pierre Bourdieu aponta a “família” como uma categoria de princípio
coletivo de construção da realidade. Tal princípio de construção é um dos elementos
constitutivos do habitus (posicionamentos perante a sociedade, gostos). Trata-se de uma
estrutura mental, fundamentada no senso comum, ou seja, percebida por todos como algo
naturalizado, que foi sendo introjetada na sociedade de forma coletiva e individual.602
A ideia de família é aqui compreendida com um conjunto de indivíduos aparentados,
ou seja, ligados uns aos outros por meio de alianças como casamentos e filiações. Tal unidade
familiar é dotada de uma visão que transcende seu próprio grupo, que é específica de sua
sociedade.603
Os atos inaugurais da instituição familiar são equivalentes à formação dos laços,
principalmente por meio de casamentos. A ideia de família somente é concretizada, no
entanto, por meio do prolongamento de ações para a afirmação da família. A família funciona
de fato como uma instituição, pois se busca a sua própria integração e perpetuação.604 Para
haver a ocorrência de tal perpetuação social, as famílias elaboraram suas estratégias de
perpetuação, como: escolhas dos casamentos; transmissão do nome da família, de sua
linhagem, de seu status e influências; e transmissão de patrimônio material.605
Desta forma, a família possui um importante papel na reprodução, e não apenas
biológica, mas sim social, ou seja, das estruturas familiares e das relações derivadas desta. Na
América portuguesa, o estabelecimento de um patrimônio material/econômico era
fundamental para a ascendência social da família, para que por meio de seu poder material
passasse a exercer um poder simbólico por meio de cargos administrativos e patentes militares
conquistadas por meio de uma ascendência gradual de seus membros.
Cabe apontar que não havia na América portuguesa um padrão específico para a
ascensão social. Havia famílias não provenientes de linhagem nobre, mas que por meio do seu
crescimento econômico, bem como por meio do exercício de patentes militares, conseguiram
destacar-se atuando em instituições da Coroa portuguesa, como Câmara, Fazenda Real,
passando a obter prestígio social, os quais ainda eram legitimados por meio de outras
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instituições, como a familiatura na Ordem de Cristo, no Santo Ofício, e na Santa Casa de
Misericórdia.
Um exemplo desta trajetória trata-se da Casa da Torre, referente à família Ávila, que
se estabeleceu na Bahia desde os primórdios da colonização da América portuguesa e
manteve algumas de suas posses até o século XIX. 606 A família não possuía uma ascendência
prestigiosa, contudo, construiu ao longo de muitas gerações um extenso patrimônio. As
posses territoriais da família estenderam-se ao longo do vale do rio São Francisco. Era uma
grande dimensão dos sertões da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Piauí, e Maranhão, nos
quais a família passou a arrendar sítios cobrando taxas anualmente, e gerando diversas
querelas pela posse de terras.607
A trajetória inversa, ou diferenciada também ocorria. Há casos de indivíduos ou
famílias nobres, de linhagem social reconhecida e prestigiada, que pelo seu status
conseguiram ampliação social econômica e finalmente construíram um patrimônio, ou ainda
que reconstruíram seu patrimônio posteriormente a períodos de crise. Este último caso pode
ser exemplificado pela família Rego Barros. Originária de Portugal e de linhagem nobre,
chegaram à capitania de Pernambuco juntamente com o donatário Duarte Coelho.
Abandonaram suas posses, incluindo engenhos, em Pernambuco durante o domínio holandês
e refugiaram-se na Bahia. Tornaram-se endividados, sendo um de seus membros, João do
Rego Barros, chamado até mesmo de “fidalgo pobre”.608 O restabelecimento do patrimônio da
família aconteceu de forma gradual após a restauração portuguesa de 1654, quando os nativos
passaram a retornar a Pernambuco. A concessão de mercês régias, cargos, patentes e terras,
possibilitou a ascensão social de muitas famílias, bem como o retorno dessas ascensões. Desta
forma, João do Rego Barros passou a ser proprietário de um ofício da fazenda, e obteve o
título de cavaleiro da ordem de Cristo. Outros membros de sua família também se tornaram
familiares da Ordem de Cristo e de Santiago, recebendo suas pensões.609
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A seguir serão mapeadas e analisadas as diferentes formas utilizadas por alguns
membros da família Carneiro da Cunha para a construção e perpetuação de seu patrimônio
material familiar bem como os conflitos engendrados por esta construção.

4.2.1. Os senhores de engenho:

Para determinados grupos sociais políticos e/ou econômicos, a construção de um
patrimônio por parte das famílias implicava na participação ou não nos grupos, como era o
caso da açucarocracia de Pernambuco. A açucarocracia é compreendida como um grupo de
senhores de engenho e lavradores juntamente com seus descendentes, que na segunda metade
do século XVII, com as guerras de restauração, articulou o discurso do nativismo, o qual
promovia os “principais da terra” e a “nobreza da terra”, senhores de engenho e lavradores,
como os únicos dignos a exercerem os cargos régios de Pernambuco devido aos serviços
prestados ao rei. Tal discurso apoiava-se nas consecutivas conquistas dos nativos da capitania:
contra os índios no século XVI; e expulsão dos holandeses no século XVII610.
Tratava-se, portanto, de um discurso de diferenciação social, que buscava distinguir
os sucessores dos senhores de engenho juntamente de lavradores, que exerciam cargos
administrativos em Olinda, dos mercadores reinóis situados no Recife.
A capitania de Pernambuco, desde os primórdios da colonização, foi a mais bem
sucedida na economia açucareira. Duarte Coelho iniciou o povoamento de Pernambuco
instalando-se lá juntamente com sua família. As alianças formadas com índios locais,
inclusive por meio de casamentos, como foi o caso de Jerônimo de Albuquerque, cunhado do
donatário, possibilitaram a ocorrência de menos conflitos.611 Em 1550, a capitania contava
com a existência de cinco engenhos, os quais foram a base para o crescimento da atividade e
cuja administração a princípio baseava-se na família do donatário, que por sua vez financiou a
vinda de artesões de Portugal, de Galícia e das ilhas Canárias, especialistas no fabrico de
açúcar. Em 1580, a capitania já possuía 66 engenhos.612 A produção açucareira era
vertiginosa, e no início do século XVII a maior parte do açúcar produzido era comercializada
com a Holanda.613
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Entre o período de 1660 a 1690, a atividade açucareira cresceu novamente na
América portuguesa. Segundo o historiador Gustavo Acioly, houve um crescimento
significativo da atividade açucareira na freguesia de São Lourenço, pois no fim da Guerra da
Restauração, em 1654, constavam nesta freguesia somente nove engenhos; já no ano de 1687,
constavam a construção de mais de 30 novos engenhos na mesma freguesia.614
Desde o início da atividade açucareira, havia sistema de arrendamentos e de
colaboração mútua entre senhores de engenho e lavradores, costume esse proveniente das
ilhas atlânticas, no qual os lavradores não constituíam engenhos, pois venderiam a cana-deaçúcar aos senhores de engenho. Tratava-se de um incentivo à colonização visto que nem
todos os indivíduos possuíam condições de estabelecer um engenho e os senhores de engenho
necessitavam de matéria prima para o fabrico do açúcar.615
Segundo Stuart Schwartz, as demandas e as peculiaridades da atividade açucareira
em muito colaboraram para a organização daquela sociedade, sobretudo, pela mentalidade
portuguesa colonizadora, e, portanto, de hierarquização social. Desta hierarquização, apontase a busca dos senhores de engenho por sua distinção social, na qual era necessário a
legitimação social e status, garantidos muitas vezes por meios consuetudinários.616 Nesta
perspectiva, Schwartz afirmou que:

[...] os senhores de engenho preocupavam-se não com abstrações filosóficas
ou leis civis ou divinas, mas com assuntos práticos ligados à posição social
da família, à propriedade e ao poder. A pedra angular do modo de vida
senhorial foi a família, entendida em seu sentido mais abrangente, ou seja,
“casa” e “linhagem”.617

A necessidade de perpetuação da família gerava uma responsabilidade mútua entre o
pai da família e os demais, pois enquanto o primeiro buscava a construção ou ampliação do
patrimônio familiar e status da mesma, os demais, sobretudo, os filhos, deveriam zelar pela
honra e preservação da família, o que implicava na continuidade das ações do pai.
Verificou-se que a família Carneiro, entre os séculos XVII e XVIII, teve posse de
quatro engenhos na capitania de Pernambuco. A saber: São Sebastião, Meio, Brumbrum,
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Santa Luísa do Araripe e Espírito Santo, o que evidencia a participação da família na
açucarocracia, a “nobreza da terra”, os “principais da terra”.
No século XVII, Manuel Carneiro de Mariz (2.1) foi senhor do engenho de São
Sebastião, localizado na freguesia da Várzea.

618

João Carneiro da Cunha (3.1), filho do

último, foi senhor do engenho do Meio, na freguesia da Várzea 619; e Manuel Carneiro da
Cunha (3.2) foi senhor do engenho do Brumbrum, também na Várzea.620 No século XVIII,
Manuel Carneiro da Cunha (4.1), filho primogênito e homônimo do pai, herdou o engenho do
Brumbrum, e seu irmão, João Carneiro da Cunha (4.2) herdou o engenho Santa Luísa do
Araripe e Espírito Santo de seu sogro, Gonçalo Novo de Brito. Nos subtópicos a seguir será
melhor explanado sobre a posse dos engenhos Araripe de Cima, e Brumbrum.

O engenho Santa Luísa do Araripe e Espírito Santo: alianças e vínculos

João Carneiro da Cunha (4.2) casou-se na vila de Igarassu com Dona Antônia da
Cunha Souto Maior (4.2.a), sua prima, filha de Gonçalo Novo de Brito e de sua esposa Dona
Cosma da Cunha Andrada. Deste casamento, herdou o engenho Espírito Santo e Santa Luzia
do Araripe, conhecido como Araripe de cima, de seu sogro. Nota-se que João Carneiro da
Cunha não herdou do pai o engenho Brumbrum da família, embora a legislação portuguesa
não privilegiasse os primogênitos - com exceção de vínculos de morgadios – todos os filhos
tinham direito igualmente à herança. Tratava-se, portanto, de um costume para a preservação
do patrimônio.621 Desta forma, não recebendo o engenho como herança, coube a João
Carneiro da Cunha (4.2) um casamento muito rentável com Dona Antônia da Cunha Souto
Maior (4.2.a), sua prima.622
Os casamentos intrafamiliares possibilitavam que um patrimônio continuasse nas
posses da família por diferentes gerações. Além disso, destaca-se que as mulheres eram
importantes elementos nas estratégias matrimoniais, pois a escolha de uma esposa herdeira de
extenso patrimônio permitia a constituição de famílias abastadas.623
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Destaca-se que João Carneiro da Cunha (4.2) criou um vínculo de morgado com o
engenho herdado de seu sogro, Gonçalo Novo de Brito.624 Um vínculo de Morgado ocorria
quando alguém vinculava seus bens (terras, engenhos, escravos, equipamentos, entre outros
bens) institucionalmente de forma que os mesmos não pudessem ser vendidos ou divididos.625
A instituição do morgado requeria uma solicitação à Coroa portuguesa que avaliaria a sua
viabilidade. Tratava-se de uma característica da nobreza portuguesa.626
Em Portugal os morgadios mais antigos datam de 1260, durante o reinado de Afonso
X de Castela, e foram extintos em 1863. Desde seu início, caracterizavam-se pelo direito de
primogenitura, pelo privilégio do sexo masculino, pela sucessão gradual, e pela
inalienabilidade dos bens.627
Esta vinculação de bens tinha como objetivo que o filho primogênito, ou um
escolhido pelo instituidor do morgado, herdasse os bens sob a mesma forma e ordem pelo
qual estavam, não dividindo nem mesmo entre os irmãos, para que o patrimônio da família
fosse mantido, não correndo o risco de ser esfacelado.628
João Luís Picão Caldeira aponta que a vinculação de bens por meio do morgadio não
beneficiava apenas o herdeiro do morgado, e sim toda a família visto que esta se acolhia a sua
proteção. Cabia ao herdeiro a proteção dos demais membros da família e, portanto, na
responsabilidade do estabelecimento de bons casamentos, ou de outras possibilidades de
ascensão.629 As pesquisas da historiadora Manoela Pedroza, referente à freguesia de Campo
Grande, no Rio de Janeiro, entretanto, aponta que a herança preferencial, ou seja, na
repartição desigual do patrimônio entre os filhos, gerou muitos indivíduos excluídos
socialmente ao longo de gerações.630
A busca pela manutenção e perpetuação do patrimônio da família estabelecido por
João Carneiro da Cunha (4.2) por meio da vinculação de bens demonstra a sua preocupação
em dar continuidade a sua linhagem. João Carneiro da Cunha (4.2) vinculou não apenas o
engenho Espírito Santo e Santa Luísa do Araripe, os quais havia herdado de seu sogro,
624
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Gonçalo Novo de Brito. Também vinculou uma fábrica de cobre, escravos, bestas, pequenas
posses na freguesia da Várzea, e três fazendas de gado na capitania do Rio Grande.631

O Brumbrum: discórdias familiares

Evaldo Cabral de Mello descreveu as querelas acerca da posse do engenho do
Brumbrum em O nome e o sangue, baseando-se no documento Discurso apologético e notícia
fidelíssima das vexações e desacatos comedidos pelo Dr. Antônio Teixeira da Mata contra a
Igreja e jurisdição eclesiástica de Pernambuco, datado do ano de 1751, e elaborado pelo
então cónego da Sé de Olinda, Veríssimo Rodriguez Rangel.632
No início do século XVIII, Manuel Carneiro da Cunha (4.1), filho primogênito e
homônimo do pai, herdou o engenho do Brumbrum.633 Manuel (4.1) não conseguiu, contudo,
administrar bem o engenho e encontrou-se endividado, sendo preso por dívidas.634 Como
ainda não havia recebido o hábito do Santo Ofício não possuía foro especial, não sendo
julgado de forma diferenciada.
Quem colaborou para a soltura de Manuel (4.1) foi seu genro José Pedro dos Reis,
que intercedeu ao bispo Luís de Santa Teresa que por meio de sua influência o soltasse. José
Pedro dos Reis casara com a única filha de Manuel Carneiro da Cunha (4.1), Maria de Jesus, a
furto, visto que Manuel (4.1) se opusera ao casamento, possivelmente pelo julgamento da
inquisição para a familiatura do Santo Ofício de José Pedro Reis, no qual se averiguou a sua
cor escurecida.635 A influência de José Pedro Reis para a soltura de seu genro era proveniente
de sua relação com o bispo Luís de Santa Teresa. Pedro teria vindo de Lisboa para a América
portuguesa juntamente com o bispo em 1739, por ser seu cirurgião.636 A soltura de Manuel
(4.1) propiciou as pazes entre ele e o genro, tendo José Pedro dos Reis e sua esposa, Maria de
Jesus, voltado para a residência de Manuel (4.1), no engenho do Brumbrum, localizado na
freguesia da Várzea.637
631
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O engenho do Brumbrum foi posto a leilão para ser arrematado. Diante da situação,
Manuel Carneiro da Cunha convenceu ao genro José Pedro dos Reis a tentar arrematá-lo.
Entretanto, esta seria uma estratégia difícil para manter o patrimônio na família: “porque o
engenho é bom, fica perto da praça e certa pessoa poderosa e com cargo de muitas pendências
o queria comprar com o maior empenho e a todo preço”.638
Em meio à dificuldade, novamente o bispo Luís teria intervindo e José Pedro dos
Reis conseguiu arrematar o engenho. O bispo devia ser interessado não apenas em ajudar seu
cirurgião, como também em usufruir do engenho Brumbrum. Como consta no documento
elaborado pelo cônego Veríssimo Rodrigues Rangel, o bispo padecia de gota e de perda nos
rins, sendo-lhe indicado banho de rios, e assim o fazia como de costume no engenho
Brumbrum.639
Muitos anos depois, Manuel Carneiro da Cunha (4.1), todavia, entrou em processo de
agravo contra a posse de José Pedro dos Reis sob a justificativa de que o engenho Brumbrum
fazia parte de uma capela, ou seja, de uma vinculação de bens a obras pias, sendo indicado a
ordem de sucessão administrativa das posses.640 Manuel (4.1) perdeu a causa em um primeiro
momento e recorrendo à Relação da Bahia, desta vez com apoio do juiz de fora Antônio
Teixeira da Mata, tomou posse novamente do engenho do Brumbrum. José Pedro dos Reis foi
despejado sem indenização por seus escravos e equipamentos que continuaram no engenho,
tendo Manuel (4.1) ainda reivindicado algumas terras que haviam sido alienadas do
patrimônio original.641
Segundo o cónego da Sé de Olinda, Veríssimo Rodrigues Rangel, o juiz Antônio
Teixeira da Mata teria falsificado documentos para atestar a ilegalidade da posse de José
Pedro dos Reis, acusando-o de falsário.642 Cabe apontar, todavia, que este documento foi
produzido para defender o bispo, logo, compreende-se que os indivíduos ligados ao bispo
também seriam acobertados ou aliviados de seus atos durante a narrativa desde documento.
Como não se teve acesso ao documento original, não foi possível verificar se o cônego citou
ou anexou provas para esta afirmação.
Manuel Carneiro da Cunha (4.1) novamente não administrou bem o engenho e a
família parece ter se esforçado em manter o antigo engenho do Brumbrum na posse da
638
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família, tendo Francisco Xavier Carneiro da Cunha (5.1), sobrinho de Manuel (4.1), e filho de
João Carneiro da Cunha (4.2), arrendado o engenho.643
Posteriormente, José Pedro dos Reis teria conseguido, também por meio da Relação
da Bahia, a posse do Brumbrum. Evaldo Cabral de Mello aponta que Manuel Carneiro da
Cunha (4.1) havia percebido a possibilidade de recuperar a posse do engenho Brumbrum em
meio às disputas de duas das principais autoridades da capitania de Pernambuco: o juiz de
fora Antônio Teixeira da Mata (o qual colaborou para a posse do engenho por parte de
Manuel [4.1]); e do bispo Luís de Santa Teresa (que protegia seu cirurgião José Pedro dos
Reis).644
A historiadora Maria Coelho, ao analisar os conflitos e desavenças entre o dito juiz
de fora e o bispo Luiz, corroborou a afirmativa de Evaldo Cabral de Mello. A pesquisa da
historiadora revela que desde finais da década de 1740, o bispo de Olinda, Luiz de Santa
Teresa, entrou em conflito com o juiz de fora Antônio Teixeira da Mata devido às dúvidas
jurisdicionais sobre o direito de averiguar primeiro os testamentos de religiosos, ou seja, se tal
ação cabia a jurisdição eclesiástica ou a secular. Tal dúvida gerou uma querela que se foi
agravando até meados da década de 1760.
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culminou na excomunhão do juiz de fora. Segundo Maria Coelho, tal conflito era tão evidente
em Recife e Olinda que, durante esse período, dificilmente algum evento poderia distanciar-se
das querelas entre o bispo e o juiz, pois ambos procuravam agir um contra o outro, sobretudo,
por meio de escrivães, tabeliães, entre outras cargos administrativos que pudessem levar nota
para a Relação da Bahia.646
Desta forma, o conflito pelo engenho do Brumbrum também esteve atrelado à
disputa entre o bispo e juiz. O cônego Veríssimo Rodrigues Rangel afirmou que a nobreza da
terra de Pernambuco buscou incriminar o bispo, acusando-o de proteger apenas os membros
da igreja, familiares e afilhados, excluindo aqueles de direito, ou seja, aqueles que prestavam
serviços à Coroa portuguesa: “os filhos do sol e netos das estrelas”, os principais da terra.647 O
bispo apoiava a posse de seu cirurgião, José Pedro dos Reis, que por sua vez era genro de
Manuel Carneiro da Cunha (4.1), o qual passou a ser apoiado pelo juiz de fora Antônio
Teixeira da Mata.
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Para além do documento elaborado pelo cónego da Sé de Olinda, Veríssimo
Rodrigues Rangel, há documentos que atestam que desde maio de 1732 Manuel Carneiro da
Cunha (4.1) moveu processo contra o mercador e morador de Recife, João de Oliveira
Gouvim.648 Este último teria arrendado o engenho Brumbrum desde o dito ano. Em carta ao
rei Dom José, em outubro de 1756, Manuel Carneiro da Cunha (4.1) explanou que havia
aberto libelo contra João de Oliveira Gouvim desde 1732, e não tendo resultados afundara-se
em pobreza. Ocorreu que Manuel Carneiro da Cunha (4.1) havia conseguido o valor da
arrematação do seu engenho do Brumbrum e, portanto o queria arrematá-lo, agindo por meio
de procuradores, os quais perderam o prazo de fazê-lo na Relação da Bahia.649
Acredita-se na possibilidade de o engenho Brumbrum ter sido uma propriedade de
capela, como afirmou o próprio Manuel carneiro da Cunha (4.1), não sendo possível que a
mesma fosse arrematada, e sim arrendada a outros indivíduos, visto que a posse do engenho
estaria submetida ao encargo pio. A posse do engenho por meio de arrendamento teria
possibilitado uma maior disputa pelo mesmo, visto que ao vencerem-se os contratos de
arrendamento outros indivíduos poderiam manifestar seu interesse sobre o mesmo. Desta
forma, como foi apontado, Manuel Carneiro da Cunha (4.1), José Pedro dos Reis650 e João de
Oliveira Gouvim estiveram de posse do Brumbrum durante algum período.
Manuel Carneiro da Cunha, na tentativa de retomar posse do engenho de sua família,
na década de 1750, moveu processo contra seu genro José Pedro dos Reis e João de Oliveira
Gouvim. Iniciou um processo contra José Pedro dos Reis para anular a arrematação deste em
1756, sob mesmo pretexto de que seus procuradores haviam perdido o prazo de solicitação do
arrendamento e que ele, Manuel Carneiro da Cunha (4.1), por ser o penhorado, possuía
preferência na arrematação.651
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Manuel Carneiro da Cunha (4.1) moveu processo contra João Oliveira Gouvim desde
1732, mas retomou o processo somente em 1756, juntamente com o processo contra o seu
genro. Ao que parece, Manuel Carneiro da Cunha (4.1) teria conseguido arrecadar alguma
quantia suficiente para arrematar o engenho do Brumbrum, não mais precisando da
colaboração de seu genro José Pedro dos Reis para fazê-lo.
Posteriormente à arrematação de José Pedro dos Reis, João de Oliveira Gouvim
arrematou novamente o engenho do Brumbrum por 26 mil cruzados na década de 1760652,
obrigando Manuel Carneiro da Cunha (4.1) a recorrer novamente. Além disso, Manuel (4.1)
também tentou reivindicar algumas terras alienadas do patrimônio original.653
Manuel Carneiro da Cunha (4.1) faleceu no início da década de 1760, bem como
João de Oliveira Gouvim.654 Não se sabe o resultado das solicitações feitas pelo primeiro.
Contudo, é sabido que a posse do engenho do Brumbrum caiu novamente nas mãos de José
Pedro dos Reis.655
Sobre esta querela, observa-se que Manuel Carneiro da Cunha (4.1) era percebido
como homem poderoso, mas que se encontrava em estado de pobreza. Em carta de 13 de
novembro de 1756, da solicitação de Manuel (4.1), afirmou-se que o:

Juiz que lhe fizesse como tudo se manifesta pelas duas Cartas inclusas e
tendo o suplicante feito toda a boa diligencia para que a causa q sentenciei
por juiz louvados não lhe ter sido porvir e conseguindo por não haver
naquele herado quem o queria ser não só em atenção a muita opulência do
suplicante sendo pessoa poderosa e de respeito [grifo da autora] mas
também parra bem todos que pede o dito suplicante [...] e vendo-se o
suplicante nesta consternação desamparado do seu engenho de tanto valor
creio se obriguem com estado deplorável de pobreza [grifo da autora] [...].656

Aponta-se que, mesmo empobrecido, Manuel Carneiro da Cunha (4.1) ainda era
considerado homem de poder e influência. O caso apresentado sobre as disputas pela posse do
engenho do Brumbrum revela o grande interesse da família, sobretudo por parte de Manuel
(4.1) de conservar o patrimônio que lhe foi herdado. O senso de responsabilidade de
perpetuação dos feitos e conquistas da família era introjetado de forma tão forte na
mentalidade dos indivíduos da época moderna, que a sua perda poderia acarretar um uma
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vergonha para a família. Além do mais, tal vergonha era agravada pois não implicava apenas
pela perda dos bens, mas também no dever que o filho primogênito e sucessor possuía de
ampliar os bens da família.657
Segundo Stuart Schwartz, a preocupação com a linhagem da família era refletida na
preocupação da acumulação e manutenção do patrimônio material, pois se considerava que os
bens eram um meio de garantir a perpetuação da família, sobretudo por meio da herança.658
Desta forma, compreende-se a preocupação de Manuel Carneiro da Cunha (4.1) mesmo nos
seus últimos anos de vida, em recuperar a posse do engenho Brumbrum, o qual havia herdado
do pai. O engenho do Brumbrum era avaliado no estimado valor de 75 mil cruzados, além de
ser localizado na freguesia da Várzea às margens do rio Camaragibe.659
Percebe-se aqui uma associação do status que o engenho possibilitava pela sua
rentabilidade e valor, o que despertou o interesse de muitos indivíduos, como o mercador de
Recife João de Oliveira Gouvim; característica esta que se somava ao caráter tradicional
familiar dos Carneiros da Cunha, devido às sucessivas gerações, que fomentava mais ainda a
necessidade da posse do engenho, por parte de Manuel (4.1) e mesmo de seu genro José Pedro
dos Reis.
Entretanto, não somente de engenhos se construiu o patrimônio material da família
Carneiro da Cunha. Será mapeado e analisado a seguir a acumulação de terras e de suas
atividades nas capitanias do Ceará e Rio Grande.

4.2.2. Os senhores de terras na Capitania do Ceará:

Além dos engenhos em Pernambuco, alguns membros da família Carneiro da Cunha
requereram sesmarias e compraram terras nas capitanias do Rio Grande do Norte e Ceará.
Desde o final do século XVII, mais precisamente em 1696, Manuel Carneiro da Cunha (3.2),
(senhor do engenho do Brumbrum, localizado na Várzea; capitão-mor da Várzea; coronel da
ordenança de Olinda; juiz ordinário de Olinda), começou a comprar terras na capitania do
Ceará660.
Foram encontradas oito sesmarias requeridas por Manuel Carneiro da Cunha (3.2),
uma por Dona Sebastiana de Carvalho (3.2.a), sua esposa, e duas por seu filho, Miguel
657
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Carneiro da Cunha (4.4), naquela capitania661. Em quase todas as sesmarias, Manuel Carneiro
da Cunha (3.2) alegou que se empenhava muito em povoar a ribeira do Jaguaribe, tendo
comprado várias terras de diferentes pessoas, e perdido dois escravos devido ao levante dos
índios tapuias na região662. O fato de Manuel Carneiro da Cunha (3.2) muitas vezes ter
comprado terras ao invés de requerê-las diretamente por sesmaria, abre a possibilidade para se
pensar que o mesmo possuísse muito mais terras do que as que foram registradas, pois não há
arquivamento de documentação referente à compra e venda de terras, tal documentação foi
perdida ao longo dos séculos, sendo identificada a compra e venda de terras apenas pelo
cruzamento de outras fontes.
As sesmarias adquiridas por Manuel Carneiro da Cunha (3.2) somada à sesmaria de
sua esposa totalizavam 24 léguas de extensão de terra na capitania do Ceará, nas ribeiras do
Jaguaribe, Banabuiú e Salgado, além das terras de Miguel Carneiro da Cunha (4.4), que
somavam mais cinco léguas, totalizando a enorme extensão de 29 léguas.
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Imagem 04: As posses da família Carneiro da Cunha na capitania do Ceará
(1703-1731):

Fonte: Elaboração da autora por meio do Google Earth a partir das informações acerca da localidade e
dimensão contidas nas cartas de sesmarias. Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro).
Referências: CE 0079; CE 0245; CE 0250; CE 0261; CE 0213; CE 0301; CE 0309; CE 0247; CE
0429; CE 1005. Acesso em 10 de maio de 2014: disponível em <www.silb.cchla.ufrn.br>; com base
no mapa rodoviário do Rio Grande do Norte. MAPA rodoviário do Ceará. Departamento Nacional de
Infraestrutura
de
transportes
(DNIT),
2002.
Disponível
em:
<
http://www1.dnit.gov.br/rodovias/mapas/index.htm>. Acessado em 10 maio 2014.

Uma das justificativas mais recorrentes era a necessidade da terra para a criação de
gado vacum e cavalar. Destaca-se que das dez sesmarias cinco foram compradas de diferentes
possuidores anteriormente à sua solicitação de sesmaria. A compra de terras anteriormente
concedidas como sesmarias era possível legalmente na América portuguesa, desde o
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regulamento das sesmarias de Tomé de Sousa, de 1548, o qual permitia a venda de sesmarias
após o seu uso por oito anos.663
A compra da terra e a sua posterior solicitação por meio de sesmarias implicava em
um custo, pois o processo burocrático de solicitação de sesmarias não era barato, pois
implicava no pagamento de muitos impostos, como das meias anatas664, sendo agravado com
o valor da compra. A compra de terras revela o interesse de Manuel Carneiro da Cunha (3.2)
de adquirir melhores terras nas ribeiras mais prósperas da capitania do Ceará, de aumentar o
patrimônio e status da família.
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Quadro 02: Sesmarias dos Carneiro da Cunha na capitania do Ceará (17031731):
Ano da doação
10/01/1703

Localidade
Na ribeira do rio

Dimensão

Histórico da terra

3Lx1L

Primordial

2Lx2L

Comprada

2L

Comprada

2Lx2L

Comprada

1L

Comprada

6Lx2L

Primordial

3Lx1L

Primordial

2Lx1L

Comprada

2Lx1L

Primordial

3Lx1L

Primordial

Salgado;
16/04/1707

Na ribeira do rio
Jaguaribe;

14/07/1707

Na ribeira do rio
Jaguaribe;

13/10/1707

Na ribeira do rio
Jaguaribe;

13/10/1707

Na ribeira do rio
Jaguaribe;

16/10/1707

Na ribeira do rio
Jaguaribe, (ilhargas
do Quixeramobim);

22/01/1708

Na ribeira do rio
Banabuiú;

06/02/1708

Na ribeira do rio
Choró;

24/02/1719

No lugar chamado
Caponga Funda;

04/01/1731

Na ribeira do rio
Jaguaribe.

Fonte: Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro). Referências: CE 0079; CE 0245; CE
0250; CE 0261; CE 0213; CE 0301; CE 0309; CE 0247; CE 0429; CE 1005. Acesso em 10 de maio de
2014: disponível em <www.silb.cchla.ufrn.br>.

Em quase todas as sesmarias solicitadas por Manuel Carneiro da Cunha (3.2), sua
esposa Dona Sebastiana de Carvalho (3.2.a), e o filho do casal, Miguel Carneiro da Cunha
(4.4), alegou-se que se possuía gado e que almejavam mais terras para acomodá-los. Em uma
das cartas, Manuel Carneiro da Cunha (3.2) afirmou que possuía mais empenho no
povoamento da ribeira do Jaguaribe, com risco e dispêndio de suas fazendas, em terras que
obteve por meio de compra de diversas pessoas.
Nesta empreitada de acumulação de terras na capitania do Ceará, Manuel Carneiro da
Cunha (3.2) alegou que havia perdido muitos gados comidos por índios "tapuias", e que tinha
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grande dispêndio a fim de conseguir manter-se na posse das terras, tendo perdido dois
escravos nos confrontos com os índios.665
Nesta segunda metade do século XVII, grandes sesmeiros e posseiros passaram a
estabelecer inúmeros currais de gado no sertão das Capitanias do Norte da América
portuguesa, compreendendo Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande, gerando conflitos
com indígenas de diversas etnias tapuia, considerados bárbaros, rebelados que
impossibilitavam o povoamento das terras no sertão. O contato entre os moradores e os índios
da região engendrou intensos conflitos, tratava-se da Guerra dos Bárbaros. Os conflitos mais
intensos ocorreram na ribeira do Açu, na capitania do Rio Grande, ficando conhecida como
Guerra do Assú, ocorrida entre os anos de 1687 a 1720.666 Tais conflitos ocorreram por todo o
sertão. Na capitania do Ceará, verificou-se que desde 1685 há registros de reclamação dos
moradores devido à hostilidade e ataques indígenas.667
Manuel Carneiro da Cunha (3.2) alegou ser morador da capitania do Ceará668 em
1703, e em 1707669, bem como o fez o seu filho Miguel Carneiro da Cunha (4.4) em 1727 e
em 1731670. A partir do ano de 1707, entretanto, Manuel Carneiro da Cunha (3.2) passou a
alegar que era morador de Pernambuco, como o fez também em 1708671. Embora fosse
proibido que moradores de outras capitanias requeressem sesmarias onde não moravam,
alguns indivíduos o faziam, como Manuel Carneiro da Cunha (3.2), que recebeu concessão de
sesmarias no Ceará mesmo tendo alegado ser morador de Pernambuco. Assim, não se pode
comprovar se Manuel Carneiro da Cunha (3.2) foi morador da capitania do Ceará entre 1703 e
1707, conforme alegou.
Todavia, tendo morado na capitania do Ceará ou apenas alegado que o fazia, Manuel
Carneiro da Cunha (3.2) mostrou o interesse em consolidar um patrimônio na capitania do
Ceará e, principalmente, de diversificar as suas atuações econômicas, não se limitando às
atividades açucareiras, passando a atuar também na criação de gado, ou mesmo tornar suas
novas posses algo prestigioso para a família, consolidando o status social da mesma.
665
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No ano de 1708, Manuel Carneiro da Cunha (3.2) requereu uma sesmaria, no rio
Banabuiú, juntamente com oito outros sesmeiros, um dos quais era Antônio da Rocha
Bezerra, pai de Antônia da Rocha Bezerra, esposa de seu filho homônimo Manuel Carneiro da
Cunha (4.1).672
A busca pela posse de terra nas Capitanias do Norte mostrou-se com um movimento
travado por várias famílias originais de Pernambuco, que visavam expandir suas atuações. O
requerimento conjunto de terras pode ser um indicador ainda das alianças estabelecidas por
estas famílias, como foi o caso dos Carneiros da Cunha e dos Bezerra.
Cabe destacar que a primeira década do século XVIII, foi o período em que mais se
concedeu sesmarias na capitania do Ceará, atingindo um total de 595 cartas, sendo
significativo o número de 583 sesmarias solicitadas com a justificativa de iniciar ou dar
continuidade à atividade pecuária.673
A mobilidade que os indivíduos tinham nas Capitanias do Norte também era
viabilizada pelas atividades econômicas que exerciam. O historiador Almir Leal de Oliveira
atenta para o fato de que as capitanias anexas possuíam livre navegação entre seus portos,
sendo tais capitanias aproveitadas no sentido de viabilizar fluxos mercantis, sobretudo, no que
se referia ao sal e as charqueadas.674 O autor concluiu, ao analisar tal dinâmica, que:

foi essa lógica mercantil, que associava diferentes atividades econômicas em
diferentes áreas periféricas coloniais para sustentar um fluxo comercial, que
orientou a montagem de carnes secas e couros na capitania do Siará
grande.675

Acredita-se que esta mobilização para a capitania do Ceará ocorreu possivelmente
pela situação dos senhores de engenho de Pernambuco no final do século XVII, que era de
crise no seu espaço social e econômico. No período da invasão holandesa, quando Olinda foi
incendiada, muitos moradores e oficiais régios migraram para a Bahia e alguns ficaram no
Recife. O contingente de pessoas, somada à decisão dos holandeses em fixarem-se no Recife
devido à sua melhor localização, impulsionou o seu crescimento comercial, demográfico, e
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urbano676. O crescimento de Recife, que gerou a necessidade de criação de uma nova câmara,
associado às desavenças dos senhores de engenhos pelos mercadores, devido à crise do açúcar
na segunda metade do século XVII677, na qual os senhores de engenhos efetuaram
empréstimos junto aos mercadores, tornando-se endividados, causou o conflito pelo poder
local que culminou na “Guerra dos Mascates” (1710-1711)678.
Desta forma, possivelmente a família tentava expandir suas atuações para outros
ramos e outras localidades devido à insegurança em que se encontrava a açucarocracia na
época. De senhores de engenho, os Carneiros, mais especificamente, Manuel Carneiro da
Cunha (3.2) buscou ser senhor de terras na capitania do Ceará para a criação de gado,
diversificando suas atuações, atividade esta continuada por seu filho Miguel Carneiro da
Cunha (4.4) no Ceará. Este último atuou na capitania como coronel da Cavalaria, e nesta
capitania casou-se pela segunda vez, segundo Antônio José Victoriano Borges da Fonseca,
“depois de velho, obrigado pelos confessores nesta capitania do Ceará, onde vindo ver as
fazendas que por falecimento de seu pai lhe couberam em legitima, e se deixou ficar [...]”.679

O desembargador Cristóvão Soares Reimão e a demarcação das terras de Manuel Carneiro
da Cunha (3.2) no Ceará: imposições e estratégias

O desembargador português Cristóvão Soares Reimão, foi nomeado pela Coroa para
assumir o cargo de ouvidor geral da Capitania da Paraíba e de suas jurisdições em setembro
de 1695.680 Outra função do desembargador, quando este acumulou o cargo de juiz de
sesmarias, era demarcar as terras das capitanias que estavam sob sua jurisdição. Na primeira
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década do século XVIII, Soares Reimão iniciou sua demarcação no vale do Jaguaribe, na
capitania do Ceará evidenciando muitas irregularidades.681
A demarcação de terras era uma exigência imposta aos sesmeiros pela Coroa, e
tornou-se mais comum depois de 1697, quando as terras doadas por meio de sesmarias
deveriam possuir o tamanho máximo de três léguas por uma.682 A demarcação era uma das
exigências mais difíceis de serem cumpridas pela Coroa portuguesa, e apesar do sistema de
sesmaria ter sido implantado na América Portuguesa desde o século XVI, foi apenas no início
do século XVIII, sob o reinado de D. Pedro II, que houve a primeira tentativa de demarcação
das sesmarias, em virtude de ordem régia de 1697.683
Quando as terras doadas por meio de sesmarias não se encontravam seguindo as
exigências e deveres impostos pela Coroa, eram consideradas devolutas, ou seja, eram
devolvidas para a Coroa, que possuía o domínio dessas terras, representada pelo poder do
governador ou capitão-mor, que as liberava para doá-las novamente a outro sesmeiro que
garantisse cumprir as requisições determinadas.684
Neste contexto de expansão das atuações de Manuel Carneiro da Cunha (3.2) para
além dos engenhos da família em Pernambuco, e da sua busca pela acumulação de terras nas
ribeiras do Jaguaribe, Banabuiú, e Salgado no Ceará, Manuel (3.2) deparou-se com alguns
obstáculos nesta empreitada.
Em três sesmarias, as quais serão apresentadas a seguir, solicitadas por Manuel
Carneiro da Cunha (3.2), o desembargador Cristóvão Soares Reimão afirmou que as
sesmarias eram referentes a duas léguas de comprimento e duas léguas de largura cada uma,
sendo esta dimensão irregular pelas últimas posturas da Coroa, que impunha a dimensão de
três léguas por uma. Desta forma, Reimão ordenou que o sesmeiro, Manuel (3.2), solicitasse
novas sesmarias regulamentando a dimensão para três léguas por uma.
Em 14 de julho de 1707, Manuel Carneiro da Cunha (3.2), em uma solicitação, alegou
que possuía terras na ribeira do Jaguaribe, com a dimensão de quatro léguas de comprimento
e duas léguas de largura, sendo uma légua de largura para cada banda do rio Jaguaribe, as
681
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quais o suplicante obteve por compra da viúva Isabel Grassiman e de seu filho Geraldo do
Rego Borges. Manuel (3.2) alegou que o desembargador, Cristóvão Soares Reimão,
confirmou as terras dentro das medidas delimitadas pela Coroa, mas pelo fato da data exceder
estes limites em duas léguas, o desembargador ordenou que fosse requisitada uma nova data
de sesmaria para as léguas excedentes.685
Em outra solicitação, de 13 de outubro de 1707, Manuel Carneiro da Cunha (3.2)
alegou que adquiriu duas léguas de comprimento com uma légua de largura em cada banda do
rio Jaguaribe, por meio de compra de Carlos Barbosa Pimentel. Manuel Carneiro da Cunha
(3.2) afirmou que o desembargador, Cristóvão Soares Reimão, sentenciou que a sesmaria
ultrapassava os limites ordenados pela Coroa de três léguas de comprimento por uma légua de
largura, mandando assim que o suplicante solicitasse uma nova data de sesmaria, não
excedendo as medidas determinadas pela Coroa.686
Na mesma data de 13 de outubro de 1707, Manuel Carneiro da Cunha (3.2) alegou que
havia comprado terra de Geraldo do Rego Borges (que havia recebido as terras solicitadas por
carta de sesmaria em 1681 do governador geral Roque da Costa Barreto) no ano de 1696.
Manuel Carneiro da Cunha (3.2) afirmou que as terras haviam sido povoadas por Geraldo do
Rego Borges conforme foi atestado pelo desembargador, Cristóvão Soares Reimão, o qual
solicitou que fosse requerida carta de sesmaria de uma légua que excedia a dimensão, a
sesmaria que pertencia a Geraldo do Rego Borges, bem como a terra excedente, foram
compradas por Manuel (3.2).687
Observa-se que nos três casos apresentados, Manuel carneiro da Cunha (3.2) acatou a
ordem do desembargador Cristóvão Soares Reimão, e solicitou uma nova sesmaria para
aquelas que possuíam uma dimensão maior do que a estabelecida pela Coroa portuguesa.
Contudo, Manuel Carneiro da Cunha (3.2), para não perder a posse da terra “excedente”,
solicitou sesmarias referentes às terras que ultrapassavam o limite estabelecido pela Coroa e
consequentemente pelo desembargador. Ressalta-se que este não era um procedimento ilegal,
mas sim uma estratégia de garantir a posse das terras já povoadas e em sua maioria adquiridas
por meio de compra.
Ao comprar terras com dimensões irregulares (maiores do que três léguas de
comprimento e uma légua de largura), entretanto, Manuel Carneiro da Cunha (3.2)
possivelmente sabia das complicações burocráticas, mas ao comprá-las possivelmente tentou
685
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aumentar as suas posses de maneira mais fácil. Segundo Carmen Alveal, a tentativa de
aumentar os domínios territoriais era visto como algo necessário pelos senhores de terra, pois
significava garantir o domínio da mesma.688
A compra e a povoação das terras na capitania do Ceará parece ter sido uma
empreitada dispendiosa. Em uma das solicitações de sesmarias, Manuel Carneiro da Cunha
(3.2) afirmou que neste processo de compra e povoação de terras estavam sendo feitas
demarcações na capitania do Ceará, e que os documentos que comprovariam que o suplicante
era o possuidor das terras em outras localidades se encontravam a mais de 70 léguas de
distância da ribeira do Jaguaribe, na capitania do Rio Grande, e por tal motivo, solicitou que
não fosse necessária tal comprovação para que se evitasse mais gastos e despesas.689

4.2.3. Os senhores de terras na Capitania do Rio Grande:

A busca pela acumulação de terras não ocorreu apenas na capitania do Ceará. A
partir de 1712, ou seja, após o período inicial de compras e solicitações por meio de sesmarias
nas ribeiras do Jaguaribe, Banabuiú e Salgado no Ceará, Manuel Carneiro da Cunha (3.2) e
posteriormente seus filhos, passaram a comprar terras e a solicitar sesmarias na capitania do
Rio Grande.
Nessa capitania, a família recebeu a concessão de quatro títulos de sesmarias, sendo
algumas delas terras compradas anteriormente, estratégia já utilizada na capitania do Ceará.
Em 1712, Manuel Carneiro da Cunha (3.2), o mesmo que havia solicitado oito sesmarias na
capitania do Ceará, solicitou sua segunda sesmaria na ribeira do Ceará-Mirim.690 Manuel (3.2)
faleceu em 1713, e em 1714, seu filho homônimo, Manuel Carneiro da Cunha (4.1), solicitou
as mesmas datas de sesmarias para que pudesse confirmá-las. Em 1737, João Carneiro da
Cunha (4.2), filho de Manuel (3.2) também solicitou uma terra na ribeira do Ceará-Mirim.691
João Carneiro da Cunha (4.2) estabeleceu um vínculo de morgado em 26 de abril do
ano de 1749, cujo herdeiro era Francisco Xavier Carneiro da Cunha, filho primogênito. Neste
morgadio vinculou o engenho herdado de seu sogro Gonçalo de Brito, o Espírito Santo e
688
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Santa Luísa do Araripe, uma fábrica de cobre, escravos, bestas, pequenas posses na freguesia
da Várzea, e três fazendas de gado na capitania do Rio Grande. 692 Duas das três fazendas de
gado do Rio Grande eram referentes às duas sesmarias concedidas a seu pai Manuel Carneiro
da Cunha (3.2), no início do século XVIII, e a terceira fazenda teria sido uma herança de sua
irmã Dona Francisca Monteiro.693
Entretanto, não se encontrou nenhuma referência das posses de Dona Francisca
Monteiro nas cartas de sesmarias presente nos livros de sesmarias do IHGRN, nem na
Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-brasileiro). Há a possibilidade, contudo, de a
terra ter sido comprada por Dona Francisca Monteiro, e posteriormente herdada por João
Carneiro da Cunha (4.2).
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Quadro 03: Sesmarias dos Carneiro da Cunha na capitania do Rio Grande (1712-1737):
Ano da
doação

Localidade

Dimensão

Principais justificativas

Histórico da terra

-

Na ribeira do rio
Ceará-Mirim, no
sítio Capela

-

-Pretendia implantar um
engenho no sitio Capela,
pois a terra era propícia

Primordial

1712

No riacho Olho
D’água, na ribeira
do Ceará-Mirim

2Lx1L

Afirmou
que
havia
comprado uma légua de
terra na ribeira do CearaMirim, a qual lhe foi
tomada para aldear os
índios
Janduí.
Foi
informado, contudo, que
os Janduí haviam se
rebelado contra a Coroa, e
a
terra
considerada
694
devoluta.

Comprada

1714

Na ribeira do rio
Ceará-Mirim, no
sítio Capela e no
riacho
Olho
D’água
Na localidade de
Pirapora,
na
ribeira do CearáMirim

2Lx1L

Solicitava nova carta para
confirmar as sesmarias de
seu pai. Tratava-se das
mesmas terras acima.

Herdada

Alegou que era possuidor
Primordial
de um sítio chamado
Juanda, vizinho a terra
que solicita, Pirapora, a
qual já povoava por
intermédio
de
seu
"colono", Baltazar da
Rocha Bezerra.
Fonte: Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro). Referências: RN 0333; RN 0334;
RN 0892; RN 0455. Acesso em 10 de maio de 2014: disponível em <www.silb.cchla.ufrn.br>.
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3Lx1L

Aponta-se de início duas questões referentes à acumulação de bens na capitania do
Rio Grande por parte da família Carneiro. A primeira refere-se ao fato de Manuel Carneiro da
Cunha (3.2) costumar comprar as terras antes de solicitá-las por meio de sesmarias. Acreditase que tal costume se faça pela necessidade de escolher as melhores terras, as quais já havia
possuidores, e também para que o patrimônio material, aqui referente às terras, se
localizassem umas perto das outras, e em boa localização, como fez na capitania do Ceará.
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Sobre este levante dos índios Janduí ver sobre o assunto no capítulo dois o envolvimento dos índios de
Guajiru na Guerra do Assú.
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Atenta-se ainda para o fato de que a compra de terras somente se torna evidente por meio da
solicitação de sesmarias, nas quais há o relato da compra anterior da terra, pois não mais
existem as escrituras de compra e venda de terras, não sendo possível verificá-los. Assim, a
compra de terras se torna evidente somente por meio de outra documentação, e abre
possibilidade para que a família possuísse muito mais terras do que se conseguiu verificar
tendo em vista a dificuldade de cruzar fontes que apontem a compra e venda de terras, sem
necessariamente terem recebido a carta de sesmaria.
João Carneiro da Cunha (4.2), por exemplo, possuía mais terras na capitania do que a
que fora registrada por meio da sesmaria, pois, como consta em sua solicitação de sesmaria de
26 de janeiro de 1737, ele afirmou ser possuidor de um sitio chamado Juanda, e que entre este
seu sítio e o rio Ceara-Mirim, havia uma terra chamada de Pirapora, a qual já povoava por
intermédio de seu "colono"695, Baltazar da Rocha Bezerra. Nesta solicitação, João Carneiro da
Cunha (4.2) requereu a localidade de Pirapora, vizinha a um sítio que possuía, chamado
Juanda,696 do qual não se encontrou registro sesmarial. Conclui-se, dessa forma, que João
(4.2) por não possuir nenhuma sesmaria referente a esta último sítio, teria possivelmente
adquirido o sítio por meio da compra.
Além disso, verificou-se que João Carneiro da Cunha (4.2), de fato era possuidor do
sítio Juanda, pois em uma solicitação de sesmaria datada de 26 de junho de 1736, ou seja,
antes da solicitação do sítio Pirapora por parte de João (4.2), João de Lima Ferraz e Vicente
Rodrigues Viana requereram uma terra na ribeira do Ceará-Mirim, que confrontava com o
sítio Juanda, e foi informado no requerimento que o sítio pertencia a João Carneiro da Cunha
(4.2).697
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Termo que aparece no documento.
Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro). Código: RN 0455.
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Imagem 05: Terras da família Carneiro da Cunha na ribeira do Ceará-Mirim,
capitania do Rio Grande (1712-1737):

Fonte: Elaboração da autora por meio do Google Earth a partir das informações acerca da localidade e
dimensão contidas nas cartas de sesmarias. Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso-Brasileiro).
Referências: RN 0333; RN 0334; RN 0435; RN 0455; RN 0892. Acesso em 10 de maio de 2014:
disponível em <www.silb.cchla.ufrn.br>. Com base nos mapas do DNIT e de Júlio Gomes Senna.
SENNA, Júlio Gomes. Ceará-mirim: um exemplo nacional: 1938-1972. Rio de Janeiro: Pongetti,
1974, v.2. p. 29; Idem. Ibid. v.1. p. 99; MAPA rodoviário do Rio Grande do Norte. Departamento
Nacional
de
Infraestrutura
de
transportes
(DNIT),
2002.
Disponível
em:
<
http://www.dnit.gov.br/mapas-multimodais/mapas-multimodais/RN.pdf >. Acessado em 10 maio
2014.

Como foi apontado por meio das justificativas para o requerimento de sesmarias na
tabela 03, o estabelecimento de bens na ribeira do Ceará-Mirim não ocorreu sem obstáculos.
Na segunda sesmaria solicitada por Manuel Carneiro da Cunha (3.2), ele alegou que havia
comprado uma légua de terra na ribeira do Ceara-mirim, chamada Olho d’Água, a qual lhe foi
tomada para aldear os índios Janduí. Entretanto, foi informado que os Janduí haviam se
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rebelado, tendo até mesmo o missionário da aldeia sido queimado. Diante da situação, a terra
foi considerada devoluta e requerida novamente por Manuel (3.2).698
A primeira e segunda década do século XVIII na capitania do Rio Grande foram
marcadas pela intensidade de conflitos entre moradores da capitania, sertanistas paulistas,
homens pobres das vilas açucareiras e numerosos indígenas aldeados contra os índios de
diversos grupos tapuia, considerados bárbaros. Ao direcionarem-se para o sertão da capitania
para povoar as terras, os moradores depararam-se com vários grupos indígenas, os quais
foram resistentes à colonização, ocasionando a Guerra dos Bárbaros. Os conflitos mais
intensos ocorreram na ribeira do Açu.699 A Guerra do Assú, como ficou conhecida a Guerra
dos Bárbaros na capitania do Rio Grande, aconteceu entre os anos de 1687 a 1720.700
Embora os conflitos mais intensos da Guerra do Assú tenham ocorrido na ribeira do
Açu, a Guerra envolveu todos os indivíduos da capitania devido à mobilidade que todos seus
atores possuíam. Havia a necessidade de ida e vinda entre várias localidades da capitania:
entre aldeamentos indígenas e localidade de conflitos para a convocação de índios para servir
na guerra ou em trincheiras; entre áreas de combates e áreas de reduções de índios cativos de
guerra, como foi explicitado no tópico “Eis que de repente reviveu outra cabeça da serpente
infernal e continuou com a tragédia: a missão de Guajiru e seu envolvimento na Guerra do
Assú” do capítulo dois desta dissertação; entre diferentes áreas para a busca de mantimentos,
entre outras atividades.
Desta forma, mesmo não estando nas proximidades da ribeira do Açu, era comum a
ocorrência de conflitos entre indígenas levantados e as tropas ou milícias. Na localidade de
Capela, na ribeira do Ceará-Mirim, referente à segunda sesmaria solicitada por Manuel
Carneiro da Cunha (3.2) no Rio Grande, houve confrontos datados desde final do século
XVII. Consta, em Termo de Vereação do Senado da Câmara da cidade do Natal, datado de
março de 1694, ordem ao superior da missão de Guajiru para que enviasse dez índios da
missão para colaborarem com a formação de trincheiras no lugar chamado Capelinha (ou
Capela), próximo à missão de Guajiru. Os índios acompanhariam o sargento-mor Manoel da
Silva Vieira, o coronel Manuel Gomes Torres, o capitão Gonçalo da Costa Faleiro, e o alferes
João da Costa de Araújo, os quais se dirigiriam à Capelinha para que os tapuias não se

698

Ibid. Código: RN 0334.
SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras. p. 134-137.
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apossassem da povoação juntamente com as lavouras, da qual havia se retirado o mestre de
campo paulista Matias Cardoso de Almeida.701
Neste caso da localidade de Capela, a terra comprada por Manuel Carneiro da Cunha
(3.2) retornou para a posse do mesmo, visto que a terra que passou a ser habitada por índios
Janduí foi considerada devoluta e requerida novamente por Manuel (3.2) devido ao fato dos
índios terem se rebelado.702
Para a historiadora Márcia Motta, ser senhor de terra significava não apenas possuir a
terra, e sim, exercer o domínio sobre ela, ou seja, sobre todos aqueles relacionados a ela,
como: escravos, moradores, arrendatários, entre outros.703 Ainda para a autora, a busca pelo
domínio da terra e de seus indivíduos fazia com que os senhores de terra mobilizassem-se
contra qualquer indivíduo que pudesse reivindicar direitos e que pudesse questionar seu poder
na região.704 Nesta perspectiva, compreende-se as motivações da família para travar conflitos
pela posse de terras na capitania do Rio Grande, como será observado no caso das querelas
referentes à Cidade dos Veados e ao Olho d’Água Azul.
Aponta-se, entretanto, que não apenas do exercício do poder sobre escravos,
moradores, arrendatários, entre outros indivíduos relacionados à terra, possibilitavam a
constituição de uma imagem forte dos indivíduos que detinham poder sobre o território e seus
dependentes. O exercício de cargos administrativos possibilitaram na América portuguesa um
melhor acompanhamento, e por vezes, melhor direcionamento, das atividades econômicas
exercidas por estes mesmos indivíduos. No caso da família Carneiro, destaca-se que João
Carneiro da Cunha (4.2) foi Juiz Ordinário da Câmara da cidade do Natal no ano de 1718 e
1719705, e seu pai, Manuel Carneiro da Cunha (3.2), foi arrematador dos dízimos do gado da
capitania no ano de 1708.706
Embora não tenham sido encontradas situações nas quais estes membros da família
tenham articulado o seu poder administrativo com seus interesses econômicos, a busca pela
posse de tais cargos evidencia uma preocupação de fazê-lo, ou de ao menos acompanhar os
envolvidos e como funcionava a administração das atividades que os envolviam.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No primeiro capítulo, a Companhia de Jesus chegou ao Brasil em 1549, e em poucos,
para melhor desenvolver suas atividades missionárias, começou a constituir e expandir o seu
patrimônio. A Coroa concedeu à Companhia, pelos serviços prestados, algumas mercês e
privilégios, como doação de sesmarias e isenções de pagamentos de tributos nos séculos XVI
e XVII. Além dos favorecimentos régios, a ordem recebia importantes doações de terras,
engenhos, dentre outros bens de terceiros.
A presença jesuítica nos séculos XVI e XVII mostrava-se de fundamental
importância para a Coroa portuguesa pelos seus serviços: aldeamento dos índios; controle da
mão-de-obra indígena; e ainda efetivava núcleos de povoamento. Os serviços prestados à
Coroa justificavam as mercês de sesmarias e a isenção do pagamento de alguns tributos no
início de sua atuação. Contudo, com o crescimento do patrimônio jesuítico, e os constantes
atritos entre a ordem e a Coroa, devido aos religiosos recusarem-se a pagar os dízimos, o
poder régio passou a recear o acúmulo de bens e do poder dos inacianos.
Em 1759, a ordem foi expulsa de todos os domínios do Império português. Este
enfraquecimento das relações entre a Coroa portuguesa e a Companhia de Jesus ocorreu de
forma gradual, sobretudo, no que tange a política de favorecimento, desamortizada mais
notoriamente na primeira metade do século XVIII. Foi por meio desta desamortização da
política de privilégios, aqui compreendida como constrição da posse de terras por ordens
religiosas, que se observou que moradores da capitania do Rio Grande passaram a requerer
terras pertencentes à Companhia de Jesus gerando conflitos. A ordem jesuítica possuía uma
forte capacidade de interferência na dinâmica econômica colonial, já que não apenas
regularizava a mão de obra indígena, como estava inserida na produção de mercadorias.
Ademais, também tinha uma forte presença cultural, uma vez que era disseminadora dos
costumes cristãos.
Destaca-se que a Companhia de Jesus possuía a fé como justificativa para a
ampliação de suas atuações econômicas. Os jesuítas, inseridos em uma sociedade colonial em
formação, acabaram por se adequar àquela sociedade. A mentalidade moderna do
descobrimento e da conquista não influenciou apenas a monarquia e os súditos. Os jesuítas, ao
compartilharem um mesmo espaço de relações sociais, incorporaram valores modernos em
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suas atuações, tornando-se necessário para o desenvolvimento da ordem a inserção dos
jesuítas no mundo mercantilista.
Os inacianos designados a missionar na América portuguesa encontravam-se
inseridos em um novo mundo que, diferentemente do contexto europeu, havia necessidades e
dificuldades específicas reveladas pelo meio: a produção de alimentos, guerras entre etnias
indígenas, invasões estrangeiras, entre outras. Desta forma, mesmo com os subsídios e
doações reais, a Companhia de Jesus encontrava-se desprovida, sendo necessária a
incorporação dos valores da época moderna para que superassem as dificuldades locais e
mantivessem as atividades missionárias bem como propiciassem o crescimento da ordem.
Por se encontrarem inseridos na lógica mercantilista moderna, os jesuítas conheciam
o conjunto de leis que regravam o requerimento de terras, bem como sabiam os trâmites legais
que deveriam ser seguidos. Nesse sentido, os jesuítas destacaram-se na disputa contra os
moradores menos favorecidos e que, portanto, não possuíam o mesmo entendimento e
informações da lei para que disputassem a posse territorial.707 Desta forma, dependendo do
status e das condições dos indivíduos que entravam em conflito com os jesuítas, nas questões
referentes à posse de terras, a condução dos processos poderia ser favorável aos religiosos,
visto seu conhecimento sobre as leis do Império Português.
A manutenção dos interesses da ordem inaciana na capitania do Rio Grande pode ser
percebida pela comparação das imagens 02, na página 67, e imagem 03, na página 80, a
primeira referente às posses da Companhia na capitania no início do século XVII e a segunda
referente as posses da Companhia na data de sua expulsão, em 1759. Em mais de 150 anos de
atuação na capitania a Companhia conseguiu manter em suas posses algumas fazendas de
gado localizadas nas primeiras terras concedidas à ordem em 1607.
Possivelmente, este domínio da burocracia do Império português e de sua aplicação
nas querelas do cotidiano, sobretudo, nos conflitos pela posse de terra foi algo percebido pelos
indígenas que tiveram intensos contatos com os inacianos, mais especificamente os indígenas
que foram aldeados. Este é o caso dos índios da missão de Guajiru, posteriormente
transformada em vila de Estremoz.
Guajiru consta como aldeamento jesuítico desde a segunda metade do século XVII, e
desde então os índios da missão, que pertenciam a diferentes etnias como os Potiguara, e os
grupos de Taraíru, Janduí e Paiacu, envolveram-se em diversas situações que intensificaram o
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contato entre grupos indígenas, jesuítas e colonizadores. Como se analisou no segundo
capítulo, uma destas situações que mais se ressalta foi a Guerra do Assú.
Durante a Guerra do Assú, ocorrida entre os anos de 1687 a 1720, na capitania do
Rio Grande, a mobilidade dos indivíduos nesse contexto foi muito intensa. Havia o
deslocamento constante de missionários jesuítas, de soldados do Terço dos Paulistas, de
índios tapuias envolvidos nos combates, tento todos estes indivíduos passado pela missão de
Guajiru e pelo sertão da capitania. Além disso, os próprios índios da missão de Guajiru
atuaram em outras localidades, pois os índios aliados da Coroa também colaboraram na
guerra juntamente com as tropas e as milícias.
O contato intenso entre as diferentes culturas indígenas e entre religiosos,
colonizadores e militares, propiciou um novo painel aos índios aldeados. Tratava-se do
processo de territorialização, ou de reorganização social. Neste processo de territorialização
dos índios, ou seja, a partir da segunda metade do século XVII e nas primeiras décadas do
século XVIII, com as missões religiosas, diferentes grupos indígenas foram aldeados,
sedentarizados e catequisados juntamente. João Pacheco de Oliveira aponta que neste
momento há uma intenção de promover a acomodação entre diferentes culturas,
homogeneizadas pela inserção dos índios no trabalho e na catequese.
Ainda neste processo de territorialização, os contatos interétnicos gerariam uma
nova identidade étnica diferenciadora, que no caso dos índios da missão de Guajiru observase a mistura dos grupos Potiguara, Paiacu e Janduí, os quais posteriormente passaram a se
definir como “índio da missão de Guajiru”; mecanismos políticos especializados, como o
conhecimento do processo burocrático português, proveniente do contato com os jesuítas
missionários dos aldeamentos; e reelaboração cultural.
Sobre a reelaboração cultural, aponta-se a imposição cultural da Coroa portuguesa
por meio do Diretório dos Índios (1758) e da Direção (1759) em divisão da terra comunal
indígena em loteamentos. Tal imposição buscava introjetar uma mentalidade possessória
familiar, comum no reino e para os demais habitantes da América portuguesa, por meio da
divisão das terras e da consequente divisão da família indígena extensa.
A terra comum a todos os membros de uma missão possibilitava a continuidade de
uma forte característica da cultura indígena de coabitação e usufruto comum da terra, não
havendo divisão da mesma ou hierarquização de seu uso. Não havia uma mentalidade
possessória individual ou familiar, e sim coletiva. A imposição da divisão das terras nas
missões para o estabelecimento da vila civil, bem como a abertura das mesmas para novos
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moradores não índios, implicou em uma imposição cultural da Coroa portuguesa em introjetar
uma mentalidade possessória familiar até então incomum na cultura indígena dos índios de
Guajiru.
O processo de transformação das missões inacianas em vilas foi marcado pela
incerteza e insegurança indígena, possivelmente pelas dúvidas emergentes acerca da
administração destas vilas bem como de que forma esta mudança seria realizada. Sem dúvida,
havia nesse contexto o temor pela perda das posses indígenas, a qual havia sido estabelecida
juntamente com os jesuítas missionários de Guajiru. Como se demonstrou ao longo desde
trabalho, por vezes os índios de Guajiru por meio de seu capitão-mor ou do diretor da nova
vila tentaram reaver a posse da Cidade dos Veados, terra esta que lhes pertencia e que fora
tomada por João Carneiro da Cunha, o que demonstra a tentativa indígena de garantir suas
posses.
A preocupação dos índios em garantir suas terras em meio às transformação impostas
pelo Diretório dos índios parece ter aumentado mediante a preocupação da inserção de
indivíduos não índios nas novas vilas, e a consequente maior facilidade de usurpação das
terras indígenas. A terra da missão era um bem comum a todos os índios, a partir do Diretório
e a imposição do esfacelamento da terra indígena abria a possibilidade para que outros
indivíduos tentassem se apossar das mesmas. Além disso, a experiência dos índios de Guajiru
com a perda da posse da Cidade dos Veados para Joao Carneiro da Cunha posteriormente a
sua solicitação em 1725 deve ter atentado aos índios da possibilidade de outros indivíduos
almejarem se apossar de suas terras.
João Carneiro da Cunha (4.2), como se analisou no terceiro capítulo, era membro da
influente família Carneiro de Pernambuco. Os ascendentes da família eram originais da região
do Minho de Portugal, e chegaram à capitania de Pernambuco, antes da invasão holandesa,
estabelecendo engenhos. Os membros da família que participaram da Guerra da Restauração
(1654) desde então se pronunciaram como servos do rei para requerer suas mercês. Desta
forma, a família Carneiro participava da açucarocracia, ampliando seu enriquecimento por
meio de doações régias, bem como da execução de cargos régios e patentes militares. O status
de “nobres da terra” e de “principais da capitania”, permitiram casamentos e ligações políticas
com outras famílias importantes.
No final do século XVII e início do XVIII, a crise do preço do açúcar e o
endividamento dos senhores de engenho, sobretudo de Pernambuco, geraram querelas
econômicas e políticas derivadas desta crise que culminou com a Guerra dos Mascates (1710198

1711), conflitos diretos e indiretos pelo poder local entre os mercadores reinóis habitantes de
Recife e os senhores de engenho da região. A família Carneiro, atuante na Câmara de Olinda,
e possuidora de engenhos, e, portanto integrante da açucarocracia, participou intensamente
dos conflitos, sobretudo Manuel Carneiro da Cunha, que havia sido mestre de campo.
O período posterior à metade do século XVII foi de insegurança, pois além da crise
do açúcar, havia a instabilidade política com a criação da Câmara do Recife, que ameaçava o
capital político dos agentes de Olinda. Foi nesse contexto que a família Carneiro teria
começado a expandir seu patrimônio para além da capitania de Pernambuco, principalmente
pela compra de terras e requisição de sesmarias nas capitanias do Ceará e Rio Grande.
Manuel Carneiro da Cunha iniciou a empreitada de ampliar o patrimônio da família,
tendo no final do século XVII comprado terras na capitania do Ceará. As sesmarias de
Manuel Carneiro da Cunha (as quais muitas haviam sido compradas anteriormente), somada à
sesmaria de sua esposa, totalizavam 24 léguas de extensão de terra na capitania do Ceará, nas
ribeiras do Jaguaribe, Banabuiú e Salgado, além das terras de seu filho Miguel Carneiro da
Cunha que somavam cinco léguas.
Na capitania do Rio Grande, a empreitada familiar ocorreu no rio Ceará-mirim,
região cobiçada pelos moradores pela sua fertilidade. Manuel Carneiro da Cunha possuía duas
sesmarias nesta ribeira, uma das quais fora comprada anteriormente. Acredita-se que tal
costume se faça pela necessidade de escolher as melhores terras, as quais já havia
possuidores, e também para que o patrimônio material, aqui referente às terras, se
localizassem umas perto das outras, e em boa localização, como fez na capitania do Ceará.
Tais sesmarias foram herdadas por seu filho primogênito e homônimo, e João
Carneiro da Cunha. Posteriormente, este último filho passaria e comprar terras e solicitar
outras sesmarias na região. No vínculo de morgado estabelecido por João Carneiro da Cunha
em 1749, contava três fazendas de gado na capitania do Rio Grande, sendo duas delas
herdadas de seu pai. A vinculação destes bens revela o grande interesse da família em
consolidar um patrimônio na capitania do Rio Grande, em conjunto com o restante nas outras
capitanias.
Tratava-se, portanto, de um projeto familiar de expandir o patrimônio e as atuações
da família para além da capitania de Pernambuco, uma vez que alguns de seus membros
exerceram cargos administrativos, como juiz ordinário e arrematador dos dízimos, além das
atividades econômicas, sobretudo, a pecuária. As atuações da família implicavam na
preocupação com sua reprodução social, na qual o estabelecimento de um patrimônio material
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era fundamental para a ascendência social da família, para que por meio de seu poder material
passasse a exercer um poder simbólico por meio de cargos administrativos e patentes militares
conquistadas por meio de uma ascendência gradual de seus membros.
O conflito pela posse da Cidade dos Veados e Olho d’Água Azul possibilitou a
análise de três envolvidos de origem e mentalidades possessórias diferentes, no qual houve a
culminância de três interesses diversos sobre a mesma terra. Na imagem a baixo, buscou-se
mapear as posses territoriais dos índios de Guajiru bem como da família Carneiro. Observouse que as terras dos índios foram demarcadas nas proximidades das terras da família Carneiro
da Cunha, ou mesmo em parte de sua propriedade quando analisado as dimensões das terras
de cada uma das partes.
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Imagem 06: Ribeira do Ceará-Mirim e as sobreposições de posses territoriais:

Fonte: Elaboração da autora por meio do Google Earth a partir das informações contidas em: SENNA,
Júlio Gomes. Ceará-mirim: um exemplo nacional: 1938-1972. Rio de Janeiro: Pongetti, 1974, v.2. p.
29; Idem. Ibid. v.1. p. 99; LOPES, Fátima Martins. Índios e missionários na colonização da capitania
do Rio Grande. Mossoró: Fundação Vingt-um Rosado; Instituto Histórico e Geográfico do Rio grande
do Norte, 2003 (Mapa 5); MAPA rodoviário do Rio Grande do Norte. Departamento Nacional de
Infraestrutura de transportes (DNIT), 2002. Disponível em: < http://www.dnit.gov.br/mapasmultimodais/mapas-multimodais/RN.pdf >. Acessado em 10 maio 2014.

Havia o interesse dos missionários jesuítas em colaborar para a garantia de terras
indígenas, não apenas por ser seu dever, visto que eram responsáveis pelo poder temporal e
secular dos índios, logo, na defesa dos direitos que lhes assistiam; mas também pela
possibilidade de usufrutos das terras dos índios. O interesse dos índios consistia em garantir
uma parcela de terra suficiente para sua sobrevivência e evitar que outros indivíduos a
usurpassem, sendo necessário a utilização de mecanismos burocráticos da Coroa portuguesa
para tal. O interesse da família Carneiro consistia em estabelecer um patrimônio ao longo da
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fértil e cobiçada ribeira do Ceará-Mirim, comprando terras em localidades específicas e
solicitando sesmarias das mesma terras que havia comprado ou em suas proximidades.
Além disso, a pesquisa de cada uma das partes envolvidas no conflito proporcionou a
análise das diferentes mentalidades possessórias, mas também, das mudanças de um mesmo
território. Compara-se a imagem 02, na página 67, e a imagem 06, na página 192, sendo o
primeiro referente às posses inacianas na capitania do Rio Grande no início do século XVII, e
o segundo referente à mesma região em 1760. A análise das duas imagens revela que com o
aumento populacional ao longo dos anos e com contextos históricos diferentes, a área passou
a ser povoada mais intensamente e, consequentemente, houve disputas pelas mesmas terras.
Tentou-se, neste trabalho, analisar as motivações e a origem das mentalidades
possessórias acerca da propriedade de cada uma das partes envolvidas no conflito pela posse
da terra Cidade dos Veados. Buscou-se compreender como as motivações de cada grupo
envolvido possibilitou o uso de estratégias específicas e estabelecidas para tentar tomar posse
de terra na ribeira do Ceará-Mirim.
Apesar das limitações desta dissertação, acredita-se que a análise realizada possa
contribuir para ampliar as perspectivas de estudos sobre diferentes mentalidades possessórias
e formas de apropriação e uso da terra na capitania do Rio Grande.
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