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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como finalidade discutir as transformações ocorridas no processo de 

formação territorial de Angicos/RN, desde sua ocupação colonial registrada na segunda 

metade do século XVII, até a criação da Vila, na primeira metade do século XIX.Em seu 

texto, enfocam-se especialmente as relações existentes entre a produção dos espaços e a 

disputa pelo poder político. Para entender essas relações, foram utilizadas as seguintes fontes: 

Jornal A República, Relatório dos Presidentes de Província, Decreto Provincial que cria a Vila 

dos Angicos e a Paróquia de São José, Código de Posturas da Câmara de Angicos, 

documentos do acervo do Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco 

e cartas de sesmarias, encontradas na Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso 

Brasileiro). Como metodologia, elaborou-se a compreensão da questão espacial associada ao 

contexto social e político colonial/imperial, através da análise das fontes documentais e 

bibliográficas, de forma a problematizar a formação territorial angicana à luz do conjunto 

historiográfico sobre o tema desenvolvido. Nas considerações apresentadas, foram tomados 

como base os conceitos de território, de Milton Santos; espaço, de Henri Lefevre; e de lugar, 

de Cláudia Damasceno.  
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to discuss the changes occurred in the territorial formation process of 

Angicos / RN, since its colonial occupation recorded in the second half of the seventeenth 

century until the establishment of the village, in the first half of the nineteenth century. The 

relationship between the production of space and the struggle for political power are 

especially focused in this text. To understand these relationships, the following sources were 

used: Newspaper The Republic, Report of the Province of Presidents, Provincial Decree that 

creates the Village of Angicos and the Parish of St. Joseph, postures Code of Angicos 

Chamber, Rescue Project collection of documents Historical Documentation of Baron of Rio 

Branco and letters of grounds, found in SILB Platform (Sesmarias do Império Luso Brasileiro 

- or Groundsof Portuguese/Brazilian Empire). The methodology developed to understand the 

space issue associated with social context and colonial / imperial / polictic, by analyzing the 

documentary and bibliographical sources in order to discuss the territorial formation of 

Angicos underneath of historiography aggregation about the theme developed. In the 

considerations that were presented were taken as basethe concepts of Milton Santos about 

territory, space, Henri Lefevre and place, Claudia Damasceno. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O foco da presente dissertação é o processo histórico do território da Vila dos 

Angicos. A princípio, pode ser considerado uma espacialidade diminuta e um recorte histórico 

pequeno; no entanto, faz-se necessário observar que a história do Rio Grande do Norte, na 

transição do século XVIII para o XIX, mesmo tendo sido nos últimos anos objeto de 

incessante discussão, ainda necessita de estudos regionalizados que possam melhor 

compreender a emergência vagarosa do fenômeno urbano no interior norte-rio-grandense. Daí 

surge à expectativa de que esta pesquisa contribua para a ideia de um Rio Grande setecentista, 

como também oitocentista, histórico e regionalmente modificado.  

A seleção da Vila dos Angicos como lugar privilegiado deste estudo não foi feita de 

forma aleatória;porém, deveu-se à interligação de fatores, tais como: a proximidade com o 

ambiente em que vive a autora, até o interesse nas especificidades de sua formação urbana e 

social. A condição de vila, ligada à agricultura e à pecuária, distante das grandes cidades e 

com diferentes personagens, já parece sugerir as peculiaridades desta análise.  

O recorte geo-temporal não se reduz a si mesmo. É importante ressaltar aqui que, por 

estas razões, é que investigar e interpretar a história e espaço da Vila de Angicos só é possível 

através do viés das relações de poder e das representações espaciais, tendo como ponto de 

partida a Ribeira do Assú, (por ter sido nessa Ribeira que se formou o Sítio dos Angicos), no 

contexto da ocupação colonial da América portuguesa. Assim, também, como da Província do 

Rio Grande do Norte no concerto provincial do Império do Brasil. 

O campo das relações entre a política, como controle da ação individual e coletiva, e o 

espaço, como continente destas ações, em função da inserção territorial fundadora do fato 

político, revela um amplo e estimulante leque de questões que se colocam para a agenda de 

pesquisa da História. Nesse sentido, dizer que o espaço geográfico é o da política, apesar de à 

primeira vista parecer uma banalidade, serve como ponto de partida para uma discussão dos 

significados dos conteúdos políticos do espaço.  

Cumpre destacar que Angicos foi e é um espaço socialmente produzido e 

historicamente determinado, em que as mudanças sociais, ocorridas ao longo do processo de 

formação e ocupação histórico-territorial, foram resultados das relações de poder 

estabelecidas através da ocupação colonial na região, no início do século XVIII, mudanças 

essas materializadas nas diversas redefinições de limites, edificações rurais e urbanas, 

apropriação e uso de terra, etc. A maneira como se percebe, vive-se, ou se concebe o espaço 
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possibilita uma classificação clara de conceitos a ele subjacentes, e assim será dada ênfase ao 

processo de formação territorial de Angicos, procurando identificar determinações externas e 

internas de sua criação e desenvolvimento como estímulo a novas pesquisas que visem 

estudar a historiografia local.  

As razões para a escolha do marco temporal inicial se ancoram nos primeiros 

movimentos de territorialização
1
 da futura vila quando, em 1760, Antônio Lopes Viegas 

comprou o Sítio dos Angicos ao coronel Miguel Barbalho. A baliza cronológica final é 

tomada para a temporalidade que orbita o ano de 1836, período em que, pela resolução 

provincial n.º 09, de 13 de outubro de 1836, o lugar de Angicos, ao ser desmembrado da Vila 

da Princesa, passou a uma categoria espacial sociopoliticamente elevada de Vila dos Angicos, 

momento em que houve, também, através da emancipação da capela que pertencia à Paróquia 

de Sant'Ana, em Santana do Matos, a elevação a um status eclesial de Paróquia São José dos 

Angicos.
2
 É Evidente que, para dar conta da problemática escolhida,foi necessário entender 

processos coloniais que eram anteriores a essas balizas cronológicas, o que conduziu à 

incursão na territorialização da Ribeira do Assú. 

Esta opção de pesquisa se justifica, por um lado, pela oportunidade de se proceder a 

um estudo mais verticalizado acerca de um tópico regional significativo para a compreensão 

da história urbana no interior do Rio Grande do Norte. Por outro lado, permite estudar uma 

temática que se revela pouco tratada na historiografia do Rio Grande do Norte em seu período 

provincial.  

A prática de escrever depende de saber, rigorosamente, qual é a verdadeira superfície 

do que se está tratando, isto é, qual é o objeto de estudo em foco. Nesse sentido, para 

considerar o espaço como objeto de pesquisa, é imprescindível que os conceitos que o 

permeiam se articulem na análise histórica. 

Sendo assim, cada historiador deve possuir „sua‟ região, „seu‟ lugar e essa 

proximidade física e afetiva são elementos fundamentais nesta conduta. O „meu‟ lugar, 

segundo Tuan (1998),“encarna a experiência e as aspirações do povo” e é com esse espírito 

que foi dado um mergulho decisivo nesse espaço, buscando respostas às inquietações 

                                                           
1
Aqui cabe chamar atenção para o conceito de territórialização, que se forma a partir da abstração do espaço 

pelos grupos sociais que nele coabitam. Logo, "esse conceito é impossível de ser formulado sem o recurso de um 

grupo social que ocupa e explora aquele espaço, o território (...) inexistindo enquanto realidade apenas natural". 

(Moraes,2005, p. 45). 

 
2
Leis Provinciais de 1835 a 1843, acervo do IHGRN  
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provocadas pelos relatos celebrados pela tradição oral, os quais despertaram esta salutar 

curiosidade que envolve a história do povo deste lugar denominado Angicos. 

Essa abordagem inicial indica a intenção em desenvolver uma pesquisa que incite 

questionamentos acerca do processo de formação da Vila dos Angicos, visando, em especial, 

contribuir na difusão do saber junto à comunidade acadêmica, assim como tornar acessível 

aos angicanos análises sustentáveis (e criticáveis) a respeito de sua história. 

Parte significativa da pesquisa formulou-se nas relações entre o substrato econômico– 

a pecuária e a agricultura de subsistência - no contexto conflituoso da territorialização política 

de uma Vila no século XIX.Tornaram-se, portanto, pertinentes as perguntas que nortearam a 

sua elaboração: Quais eram os fatores que permitiam que povoados conseguissem o título de 

Vila? Quais eram os critérios adotados ao serem avaliados a capacidade dos sítios e povoados 

para se tornarem sede de Vila e Paróquia? Questionamentos como estes precisam ser 

respondidos para que se torne possível compreender como e porque aconteceram essas 

mudanças entre os séculos XVIII e XIX, na Ribeira do Assú - na Capitania e na Província do 

Rio Grande do Norte. Com base nesses termos, assume importância fundamental 

compreender o papel histórico da família Lopes Viegas (reconhecida na tradição oral e 

historiográfica regional como “fundadora” da Vila),não por ela em si, mas como mais um 

exemplo de processos de territorializações de vilarejos, cujas características se fundam em 

espaços familiares de poder. Assim, a análise crítica permite ao leitor compreender de que 

maneira os Lopes Viegas ganharam ênfase na história local, além de contribuir para a 

identificação de meios de constituição da elite agrária na região. Evita-se, portanto, nesse 

percurso, a elaboração de uma história que, analisada sem um esforço crítico sobre os 

acontecimentos considerados, relega fatos fundamentais da produção do espaço em Angicos, 

localizado na Ribeira do Assú e, indiscutivelmente, cria obstáculos para a captação do 

significado de sua fundação, dos vínculos que se estabeleceram com outras facetas da 

realidade e de suas características.  

Esta pesquisa requer,portanto, o apoio teórico de, pelo menos,dois conceitos: o 

conceito de território, baseado nas concepções do geógrafo Milton Santos (2001)
3
, e o 

                                                           
3
Milton Santos trabalhou para estabelecer uma teoria geográfica social crítica e por isso se dedicou 

principalmente às elaborações teóricas, de forma que enfatizou o resgate de conceitos, categorias e construção de 

outros autores. SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: Território e Sociedade no início do 

século XXI.3ª Ed.Rio de Janeiro/ RJ: Record, 2001. 
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conceito de espaço, adotado pelo sociólogo francês Henri Lefebvre(1992)
4
.  O conceito de 

território será trabalhado tendo como suporte a categoria lugar
5
 concebido como escala, local 

de vida onde se passam as relações do cotidiano, ou seja, da experiência vivenciada. Santos 

conceitua território como o resultado do processo histórico quanto à base material e social 

das novas ações humanas. Tal ponto de vista permite uma consideração abrangente da 

totalidade das causas e dos efeitos do processo sócio-territorial (SANTOS, 2001, p. 247).  

As relações de poder estabelecidas e sua relação com as mudanças sócio espaciais 

serão, sem sombra de dúvidas, os elementos norteadores da pesquisa, na busca por 

compreender a forma como se deu a produção do espaço em Angicos. Em seguida 

LEFEBVRE, 1992, p. 26) ainda faz uma abordagem sobre o espaço social que compreende as 

relações sociais e que não pode ser resumido ao espaço físico. Ele afirmou que a natureza não 

produz, ela cria; somente o homem é capaz de produzir, através do trabalho.  

Ao ser apreciado este trabalho dentro do âmbito da História Regional, descreve-se o 

objeto em estudo como o meio no qual os grupos sociais entrelaçam suas relações e 

organizam diferentes territorialidades, a partir de suas práticas políticas e culturais. Angicos 

não é simplesmente uma demarcação espacial administrativa e política fechada; sua 

historicidade ganha significação enquanto se configura como um sistema de relações da 

sociedade que articula elementos internos e externos, no diálogo de reconhecimentos e 

objeções. 

Baseando-se nestes conceitos, esta pesquisa considera Angicos como um espaço 

construído que tem como base a ocupação colonial das terras e a constituição de centros do 

poder local. No Brasil, à medida em que iam surgindo povoados e zonas rurais, estas terras 

transformavam-se em territórios nomeados e submetidos ao controle das diversas instâncias 

do poder. Assim pretende-se compreender como se deu a apropriação de terras localizadas na 

Ribeira do Assú e como, a partir deste ponto, foi-se construindo a estratégia dessa formação 

para que possibilitasse a obtenção e conservação de concessão de terras para a criação de 

gado, atividade econômica e hegemônica nessa Ribeira. 

                                                           
4
 A essência do trabalho de Lefebvre é a construção do espaço social como produto das relações sociais de 

produção e reprodução e, ao mesmo tempo, como suporte para que elas aconteçam. LEFEBVRE, Henri. A 

produção dos espaços. Trad. Doralice Pereira e Sérgio Martins fevereiro 2006. (do original: La Production de 

l‟espace 4.ª edição. Paris: Editions Anthropos,1992).  

 
5
O termo lugar é empregado no sentido de implantação, sobretudo em áreas rurais nas quais a densidade 

demográfica é bem menor que nos lugares ou arraiais; seus nomes possuem sempre umcaráter descritivo. 

FONSECA, Claudia Damasceno. Arraiais e Vilas D‟El Rei. Belo Horizonte. Editora UFMG, 2011. 
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A organização de saberes sobre a história de uma comunidade exige aproximações 

críticas sobre os fatos que são considerados, bem como sobre os significados que lhes são 

atribuídos. Assim, a análise documental realizada foi sensível à identificação das construções 

narrativas sobre as espacialidades. Para tal elaboração, os passos metodológicos percorridos 

no itinerário da pesquisa assentam-se na bibliografia/historiografia sobre o tema, pesquisa nos 

arquivos e análise dos documentos. Portanto, ao ser selecionado o material empírico para 

estudo e análise, recorreu-se a fontes pertinentes, como a produção intelectual de alguns 

escritores que estudaram o tema, assim como a: jornais, Posturas da Câmara Municipal, leis 

provinciais, memórias, etc. – privilegiando documentos considerados relevantes acerca dos 

enunciados sobre a produção do território da Vila de Angicos. 

A pesquisa considerou, a princípio, a edição especial do jornal A República, do dia 02 

de março de 1937, onde foram sistematizadas pela primeira vez informações sobre o Sítio dos 

Angicos, colonizadores, nativos, capela e criação da Paróquia. A referida edição pertence ao 

acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Lá também se encontram 

arquivados: Decreto Provincial de criação da Vila dos Angicos e da Paróquia de São José dos 

Angicos, e um Código de Posturas da Câmara de Angicos (outras Posturas foram pesquisadas 

em acervos particulares). Os requerimentos de Alexandre Lopes Viegas e de Francisco Lopes 

Viegas (filhos do “fundador” da Vila) para o príncipe regente D. João foram pesquisadas no 

acervo do Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco (disponíveis 

online)
6
. As cartas de sesmarias estão disponibilizadas na Plataforma SILB (Sesmarias do 

Império Luso Brasileiro)
7
 e no Fundo Sesmarias do IHGRN, e,por fim, os Relatórios dos 

Presidentes de Província podem ser encontrados na Fundação Vingt-um, em Mossoró.  

A dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro, Produção do Espaço na 

Ribeira do Assú, analisa o processo inicial da territorialização do espaço da Ribeira do Assú. 

Nessa direção, discute-se como os índios produziram espaço e quais suas transformações a 

partir sesmarial. Analisa-se, outrossim, como a expansão da pecuária ocasionou a Guerra dos 

Bárbaros, assim como após os conflitos houve o desenvolvimento da pecuária e da agricultura 

de subsistência. 

                                                           
6
 Os documentos digitalizados pelo Projeto Resgate podem ser visualizados no portal Centro de Memória Digital 

da Universidade de Brasília. Endereço: http://www.cmd.unb.br/index.php. 

 
7
 Fonte: www.silb.cchla.ufrn.br. 

 

http://www.cmd.unb.br/index.php
http://www.silb.cchla.ufrn.br/
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O segundo capítulo, intitulado Produção do Espaço Angicano, busca compreendera 

territorialização efetuada através da criação da Vila de Angicos no século XIX. Junto a isso, 

identificam-se os sujeitos que se beneficiaram com as medidas e os valores proporcionados 

pelo novo território político administrativo. 

Por fim, no terceiro capítulo, Angicos: uma Vila no século XIX,analisam-se as razões 

que motivaram os conflitos entre Angicos e Santana do Matos, e como tudo se passou,em 

meio a essa agitação. Por fim, o capítulo trará informações de como, após os conflitos, houve 

estrutura camarária e como se deu a sua formação social, no contexto das medidas de 

disciplinamento urbano, por meio das posturas.  

O município de Angicos está localizado no semiárido nordestino, dentro do „polígono 

das secas‟.Caracteriza-se pela precipitação de chuvas irregulares no tempo e no espaço, com 

uma média pluviométrica de 680 mm; possui solo pouco profundo, pedregoso e erodido pelo 

intemperismo; tem uma vegetação rala e arbustiva, com predominância da caatinga; seus rios 

intermitentes secam seu leito, tão logo passe a época das chuvas. A temperatura é muito 

elevada (média máxima de 34ºC e média mínima de 23ºC). De acordo com o censo do IBGE, 

realizado em 2010, Angicos conta com uma população absoluta de 11.553 habitantes, sendo 

10.089habitantes na área urbana (88,2%) e 1.464habitantes na área rural (11,8%)
8
. Localizado 

na Mesorregião Central do Rio Grande do Norte, Angicos limita-se, nos dias atuais,com 

Ipanguaçú, Afonso Bezerra, Pedro Avelino, Lajes, Fernando Pedroza, Santana do Matos e 

Itajá, como mostra o mapa a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Censo demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ,que se 

constitui no principal provedor de dados e informações do país, atendendo às necessidades dos mais diversos 

segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais Federal, Estadual e Municipal. 
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Figura 1- Mapa da divisão política da Mesorregião Central do Rio Grande do Norte 

Fonte: Secretaria de Tributação da Prefeitura Municipal de Angicos Adaptado por Rinácio 

Braga Silva de Medeiros Cruz. 
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2 PRODUÇÃO DO ESPAÇO NA RIBEIRA DO ASSÚ 

 

2.1 Produção do espaço colonial 

 
A forma de uma cidade pode mudar mais depressa que o coração dos 

homens. Renovem as casas, alinhem as ruas, transformem as praças: „as 

pedras e os materiais não lhe oporão resistência. Mas os grupos resistirão, e 

neles vocês enfrentarão a resistência, senão das pedras, ao menos de suas 

disposições antigas. 

 

Bernard Lepetit 

 

Ao se proceder a uma análise sob o enfoque geográfico da organização de um 

determinado espaço
9
, deve-se considerar as determinações que caracterizam a organização 

desse espaço, as formas que apresentam e as condições naturais que moldam e o identificam. 

O homem é o sujeito nos procedimentos dessa produção, organizando-a de acordo com 

objetivos por ele definidos e pelos interesses na atribuição de realização econômica das 

classes produtivas. Para isso, lança mão do capital e dos recursos disponíveis, enquanto o 

meio natural oferece condições de utilização dos seus recursos para atender às metas 

estabelecidas. Nesse sentido, o espaço produzido no período colonial, no qual se assenta a 

Capitania do Rio Grande do Norte, pode ser identificado no momento de sua produção, da 

forma que toma e dos recursos econômicos e políticos que o animam. 

Conforme Andrade (1995), a ocupação do espaço geográfico no Rio Grande pelos 

portugueses teve início no século XVI, motivada por, principalmente,dois fatores: a própria 

conquista e exploração dessas novas terras que haviam sido apropriadas pelos colonizadores 

(onde se formaria o território brasileiro) e a difusão europeia pela expansão do planeta, no 

contexto da Revolução Comercial e início do desenvolvimento capitalista mercantil, 

fundamentos do chamado Antigo Sistema Colonial. No entanto, a ocupação desse espaço, 

ainda não construído como o território de uma nação, tornaria esse processo de expansão da 

Europa uma migração para uma região
10

 que se configurava como uma situação geográfica 

diversa, submetida a outras determinações.  

                                                           
9
 A essência do trabalho de Lefebvre é a construção do espaço social como produto das relações sociais de 

produção e reprodução e, ao mesmo tempo, como suporte para que elas aconteçam.  

 
10

Região poderia ser pensada enquanto “a emergência de diferenças internas à nação, no tocante ao exercício do 

poder, como recortes espaciais que surgem dos enfrentamentos que se dão entre os diferentes grupos sociais, no 

interior da nação”. ALBUQUERQUE JR. (2006).   
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A organização de um território geográfico e as determinações do mundo externo 

àquela área assume um significado especial quando a ocupação de um novo espaço pode ser 

fruto de uma expansão da economia ou da cultura de um país ou região. Referindo-se à 

produção do Rio Grande, Andrade (1995) afirma que não é possível fazer uma análise de um 

espaço geográfico sem levar em consideração o que totaliza esse princípio e o que compõe o 

vínculo entre a área estudada e as demais áreas existentes. O processo de produção de um 

determinado lugar não ocorre apenas com os interesses locais, mas é necessário ainda 

perceber os interesses externos que também são os maiores beneficiários da utilização desse 

sistema dos recursos que estão sendo produzidos. O autor lembra, igualmente, que a análise 

da produção em estudo ilustra bem essa interferência externa. Alguns traços da maneira como 

se percebe, como se vive, ou como se concebe o espaço possibilitam uma classificação clara 

de conceitos a ele subjacentes.  

Assim, desde o início da colonização, pode-se perceber uma sucessão de fatos 

ocorridos no domínio da região, produzida por um território historicamente determinado. 

Inicialmente, a organização político-administrativa do território despontava de um 

deslocamento progressivo das sociedades,por meio da desapropriação violenta de terras 

indígenas, conforme os interesses de multiplicação do capital mercantilista europeu.  

Nesse sentido, esse estudo sobre a formação do espaço territorial de Angicos exige que 

se faça uma referência sobre a Ribeira
11

 do Assú
12

, um dos espaços escolhidos pelos 

colonizadores portugueses para dar início à colonização do sertão da Capitania do Rio 

Grande, onde foi criado o sítio
13

 dos Angicos
14

.   

                                                           
11

O termo ribeira, até o século XIX,significava uma extensão territorial, um distrito rural que compreendia um  

certo número de fazendas de criar gado. Cada ribeira se distinguia uma das outras pelo nome do rio que a 

banhava. MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos Geopolíticos e antropológicos da História do Rio Grande do Norte. 

Natal. Imprensa Universitária 1975. p. 08 

 
12

 O nome Açu teve como origem o local onde ficavam situadas as aldeias dos Janduís, próximo à Lagoa do 

Piató, conhecido como Taba-Assu, que significa Aldeia Grande. SANTOS JR., Valdeci. Índios Tapuias do Rio 

Grande do Norte. Antepassados Esquecidos. Mossoró: Fundação Ving-Un Rosado. 2008. p.22. 

 
13

Trata-se de implantações, sobretudo “em áreas rurais”, nas quais a densidade demográfica é bem menor que 

nos Arraiais. DAMASCENO (2011. p.78). 

 
14

Angicos é o nome originado de uma árvore Piptadenias, verdes, numerosos, abrigadores, nome dado ao 

território e que ficou até os dias de hoje. A região era habitada pelos índios Tarairiú. O Rio Patachoca fez supor 

a existência dos Pataxós jês que jamais pisaram o território norte-rio-grandense. CASCUDO (1968). O território 

de Angicos fazia parte do município de Assú. Em 1834, o Governo Geral ordenou ao presidente Manoel Lobo de 

Miranda Henrique a criação de cinco vilas, inclusive a de Angicos sede do município do mesmo nome. 

DANTAS (1933). 
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O potencial existente nesta ribeira para o estabelecimento de atividades com fins 

coloniais foi percebido logo nos primeiros anos de colonização, pois vicejava nas margens do 

rio uma rivalidade de grupos indígenas atraídos pela disponibilidade de água e víveres. Sendo 

assim, os exploradores coloniais dos sertões das Capitanias do Norte da América portuguesa 

já desejavam aquele espaço como sendo ideal para sua permanência. As enchentes periódicas 

e a terra fértil garantiam ao homem condições propícias para o plantio de subsistência e, no 

caso dos colonos, também pastos francos para a pecuária. 

Dessa forma, é possível considerar o Rio Assú como um dos elementos importantes 

para a territorialização da ribeira e motivadores das discórdias e lutas fundiárias ali ocorridas, 

pois os rios foram de grande importância no processo da colonização das terras semiáridas do 

sertão
15

 norte-rio-grandense. Constata-se essa situação na maneira como as terras foram 

divididas pelas sesmarias, onde, na maioria das concessões, a justificativa alegada era a 

disponibilidade da água, que aparecia como fonte principal para cultivar a terra, e assim 

desenvolver a agricultura e possibilitar a criação de gado. Além de servirem como via natural 

para a interiorização dos colonos, os rios passaram a exercer uma atração sobre eles, que se 

estabeleceram nas terras que ficavam às suas margens.  

A colonização da Ribeira do Assú
16

 teve início com o Capitão João Fernandes Vieira, 

no ano de 1668, quando ele fundou, à margem esquerda do rio Assú, um Arraial
17

. Em 1686, 

o Capitão-Mor Manoel Abreu Soares dirigiu-se para a mesma Ribeira, com o intuito de 

construir uma Casa Forte para abrigo dos soldados nas lutas contra o “gentio”, pois os 

indígenas haviam destruído o Arraial que tinha sido construído em 1668
18

. Enquanto a 

colonização avançava para o interior da capitania, foram aumentando as concessões de 

sesmarias e, na mesma proporção, os conflitos pela posse da terra, entre os índios e os 

                                                           
15

O sertão aparece como o lugar onde a nacionalidade se esconde livre das influências estrangeiras. O sertão é aí 

muito mais um espaço substancial, emocional, do que um recorte territorial preciso. É uma imagem-força que 

procura conjugar elementos geográficos, linguísticos, culturais, modos de vida, bem como fatos históricos de 

interiorização como as bandeiras,as entradas, a mineração, a garimpagem, o cangaço,o latifúndio, as pequenas 

cidades,as secas,os êxodos etc. ALBUQUERQUE JR. (2006).  O termo sertão designa o interior desconhecido, 

selvagem e mítico da colônia, pode ser considerado como um dado preexistente à colonização,ou ainda como 

negativo do processo de povoamento e urbanização. DAMASCENO (2011). 

 
16

 O rio Assú nasce na Paraíba e adentra pelo Rio Grande do Norte no sentido sul-norte, desembocando no 

Oceano Atlântico, em um trecho do litoral norte onde hoje está localizado o município de Macau. 

 
17

O termo Arraial designava os pousos e roças que os bandeirantes criavam ao longo das trilhas para assegurar a 

sua sobrevivência. DAMASCENO (2011). 

 
18

 CANDÉAS, 2010, p. 118. 
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colonizadores. Em 1701, os vaqueiros do sesmeiro Antônio da Rocha Pita
19

, radicado na 

Bahia, foram impedidos pela Coroa portuguesa de expulsar os nativos da então Ribeira, para 

implantar fazendas de criar gado. No mesmo ano,o rei mandou demarcar e medir as terras 

para conhecer exatamente o domínio desse rico sesmeiro, tendo em vista que ele não era 

morador da Capitania do Rio Grande. (ALMEIDA e PEREIRA, 2006, p. 30).   

As terras que eram banhadas por rios foram áreas de agrupamento dos colonos, já que 

a presença da água assegurava-lhes tanto a sobrevivência quanto a prática da pecuária, que foi 

a base econômica do povoamento no território do sertão, no período colonial. Ribeira, para 

onde convergia uma rede de cursos d´águas do interior da capitania, Assú reunia mais 

condições propícias e navegabilidade sazonal. Diante desse cenário que, no ano de 1756, a 

Câmara da cidade de Natal enviou ao Ouvidor Geral, Domingos Monteiro da Rocha, uma 

exposição escrita da ribeira do Assú, no que dá conta do estágio colonial: 

 

[...] na ribeira do Açu tem uma povoação de muitos moradores, com sua 

matriz e cura; nesta tem quatro rios que nascem do mesmo mar e entram pela 

terra adentro um a que chamam água maré, que da costa e donde finda serão 

cinco léguas, outro a que chamam Manuel Gonçalves, o qual é navegável em 

distância de oito léguas; o outro a que chamam do Assu o qual tem o seu 

nascimento no centro dos sertões que com individualização se não sabe 

donde e só corre em tempo de inverno e despeja para o mar no rio chamado 

Manuel Gonçalves – já declarado e que fica distante desta freguesia da de 

Nossa Senhora da Apresentação sessenta léguas. (MEDEIROS FILHO, 

2003, p. 4). 

 

No processo colonizador do sertão, a Coroa portuguesa promoveu uma série de ações 

geopolíticas, de maneira a não perder o controle sobre a população colonial. Dessa forma é 

que a definição dos limites territoriais das ribeiras não pode ser dada somente por meio dos 

aspectos geográficos e naturais. É necessário destacar que a demarcação das ribeiras abrange 

“cartografia do espaço, demarcações de territórios e planejamento estatal” (MACEDO, 2005, 

p. 26). 

No caso da ribeira do Assú, quando foram abordados os aspectos naturais, para além 

da visão do determinismo geográfico, sentiu-se a necessidade de ir na direção de algumas 

                                                           
19

Nasceu em Salvador no ano de 1660, aonde também viria a falecer em 1739. Senhor de vários engenhos, 
fidalgo da casa real e cavaleiro da Ordem de Cristo, foi nomeado coronel em 1694, elegendo-se, por mais de 

uma vez, vereador em sua cidade natal. Em Lisboa filiou-se à Academia Real da História Portuguesa, 

colaborando na Bahia, em 1724, na fundação da Academia Brasílica dos Esquecidos. (VAINFAS, 2000). 
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reflexões teóricas elaboradas por Fernand Braudel, em Gramática das Civilizações (2004). 

Para este historiador, o termo civilização apresenta diferentes significados (sociedades, 

economia, pensamentos coletivos). Braudel, a esse respeito considerava que uma delas está 

baseada em „espaços, terras, relevos, climas, vegetações, espécie animais, vantagens doadas 

ou adquiridas‟. É importante ressaltar o equilíbrio com que Braudel aborda o domínio 

daqueles aspectos naturais na formação e organização das civilizações. O referido autor 

escreve que o meio, sendo natural, não aprisiona tudo de início a uma conexão estrita. Isto é, o 

meio não justifica tudo, embora tenha uma valiosa representação de vantagens doadas ou 

adquiridas. As vantagens doadas são os privilégios produzidos com rapidez pelo meio natural, 

de que o homem não demora lançar mão. Porém, essas vantagens são frutos da ação humana 

sobre aquelas dadas pela natureza, como, por exemplo, represar um rio, ou fazer o melhor uso 

dele. (BRAUDEL, 2004, p. 31-32). 

No início do século XVI, quando os portugueses chegaram às terras americanas, 

naquele território que vieramais tarde a constituir o Brasil, esse espaço era habitado no litoral 

por índios tupis. Referindo-se ao Rio Grande, Pires (1990, p. 25) relata que, ao chegar à 

capitania do Rio Grande, o colonizador encontrou inúmeras etnias indígenas que estavam 

principalmente divididas em basicamente dois grandes grupos: os Tupi, que habitavam o 

litoral e que falavam a língua geral
20

 e a nação Tapuia, que habitava o sertão e que falava a 

“língua travada”, isto é, uma língua que os Tupi não compreendiam bem. 

O início do povoamento colonial pelos portugueses e a revolta dos índios, 

descontentes com o avaço colonial sobre suas terras, foram os dois grandes desdobramentos 

da presença do Império português nos sertões . Esses conflitos tomaram a forma das Guerras 

dos Bárbaros
21

, que precisou, para ser debelada, de tropas contratadas pela administração 

colonial. Na última década do século XVII e início do século XVIII, o Arraial do Assú passou 

                                                           
20

 A expressão língua geral foi inicialmente usada pelos portugueses e pelos espanhóis para qualificar línguas 

indígenas de grande difusão numa área. O uso desse nome começa já na segunda metade do século XVII, 

embora às vezes, com sentido diverso, como acontece com o Padre Vieira, para o qual “língua geral” significa, 

por vezes, o mesmo que “língua da família Tupi-guarani”. RODRIGUES, Aryon Dall‟Igna. Línguas 

Brasileiras: para o conhecimento das línguas indígenas. São Paulo: Editora Loyola, 1986. A língua Tupi foi 

não somente aprendida, mas também modificada pelos missionários, que lhe impuseram uma gramática nos 

moldes do latim,sendo divulgada por eles, de modo que populações indígenas de outras tradições linguísticas 

chegaram a aprender o tupi. (MELATTI,2007). 

 
21

Para mais informações sobre a Guerra dos Bárbaros, consultar: Puntoni (2002)  e Pires (1990). 
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a ser ponto de concentração e de abrigo para o Terço dos Paulistas
22

. Era nessa primeira 

espacialidade, futuro território da vila do Assú, que iria se localizar o sítio dos Angicos.  

Ao ser abordada esta tensão na produção espacial da referida ribeira, urge se 

considerar a presença das populações indígenas e os sentidos da invasão e da ocupação do 

espaço nesse território e da instituição de suas fronteiras
23

. As evidências apresentadas por 

estudiosos do assunto relatam que, assim como no restante do Brasil, o território norte-rio-

grandense era habitado pelos indígenas, mesmo antes do século XVI. Por essa razão, o espaço 

territorial que viria a ser o sítio dos Angicos não nasceu somente de uma ação colonial, mas 

também foi produzido pelos índios Tapuia que habitavam o sertão e que nele permaneceram 

com significativa autonomia, até o início do século XVIII. Conforme observa Lopes (2005), 

ao se buscar na 

 

Historiografia informações sobre o indígena em algumas regiões do Brasil e, 

consequentemente, no Rio Grande do Norte durante o século XVIII, se 

encontra três diferentes versões para o unânime „desaparecimento‟: ou eles 

foram extintos pela ação das guerras e epidemias, ou foram assimilados pela 

população das Vilas ou voltaram à vida errante, na qual não conseguiram 

sobreviver. 

 

Estas versões já analisadas e estudadas pela antropóloga Maria Sílvia Porto Alegre, 

geraram, gradativamente, 

 

[...] o discurso do „desaparecimento‟ que é absorvido pela historiografia para 

descrever qualquer transformação decorrente do contato e de integração das 

sociedades indígenas, tornando-se um conceito vago e impreciso, mas de 

grande aceitação. (LOPES, 2005). 

 

Essas discussões sobre o desaparecimento dos povos indígenas encontraram indícios 

em uma alegada ausência de informações sobre os primeiros habitantes da região 

(MONTEIRO, 2000). Esta escassez de dados justifica o fato de que, quando tenta avançar nos 

conhecimentos sobre os primeiros habitantes do sertão do Assú, o pesquisador depara-se 
                                                           
22

 O termo Terço dos Paulistas foi usado para designar o terço militar formado para atender a ordem régia de 

1695. Em 1698, o novo terço reuniu-se pela primeira vez, na Bahia, com dez companhias em sua composição. 

(PUNTONI, 2002, p.181-210) 

 
23

 É o limite movente que separa as regiões povoadas das que ainda não são, que marca a extremidade do avanço 

da sociedade civilizada. (DAMASCENO,2011). Nos documentos coloniais administrativos e jesuíticos 

referentes à Capitania do Rio Grande é possível verificar a existência de uma noção bem definida de fronteira 

como espaço bélico e de trocas culturais, assim como os movimentos tentativos de diversos setores da sociedade 

local em superar tal condição. (PORTO, 2003). 
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comum a barreira que é a rala produção documental e vestígios arqueológicos dos próprios 

indígenas, pois existe a carência de vestígios desses povos, tanto no que se refere ao aspecto 

físico quanto ao cultural, visto que etnias inteiras desapareceram. Foram esses os casos 

registrados nos sertões nordestinos, incluindo-se aí todas as etnias que existiam no sertão da 

Capitania do Rio Grande (MONTEIRO, 2000).
 

Conforme Puntoni (2008), os índios que habitavam o sertão apresentavam 

comportamento completamente inesperado para os padrões da cultura europeia que estava se 

estabilizando na região, pois os mesmos mantinham uma economia de base coletora e como 

arma usavam a lança de arremesso em que era colocada uma pedra pontiaguda, o arco e a 

flecha. Como instrumentos da vida cotidiana, portavam o machado tosco. 

Esses índios que habitavam o sertão se dividiam em diversas nações, “que se 

distinguem tanto pela língua como pela denominação” (NIEUHOF, 1981, pág. 321). A 

composição territorial dos índios Tapuia no Rio Grande, assim como em outras regiões, 

englobava uma extensa área, onde as práticas e relações sociais seriam possíveis de se manter. 

O movimento migratório dos Tapuia, grupo em grande parte formado pelos índios de nação 

Tarairiu, dentro da Capitania do Rio Grande,considerava os limites territoriais, entre o sertão 

e o litoral, desde que encontrassem alimento e proteção. Também não se estabeleciam num 

mesmo local, moviam suas aldeias em diversas mudanças, principalmente pelo período de 

safra das frutas. Ir à região litorânea, espaço habitado por outros grupos étnicos, sobretudo por 

Tupi, não era algo impossível de acontecer nas práticas dos Tapuia, que se mudavam até o 

litoral durante o amadurecimento do caju. (NIEUHOF, 1981). E conforme observa Lopes 

(1999): 

 

[...] O clima hostil do sertão impunha aos Tarairiu uma vida seminômade. 

De acordo com as estações do ano os Tarairiu mudavam seu acampamento 

para os lugares que melhor lhe garantissem a sobrevivência, portanto não 

tinham aldeias fixas, num único lugar, mas construíam acampamentos 

regulares, dentro de uma área delimitada[...] Por causa do seminomadismo, 

seus acampamentos eram rústicos, compostos por abrigos feitos de pau e 

folhas, geralmente à beira d‟água. Dormiam em redes, ou mesmo no chão 

quando viajando, tendo sempre uma fogueira por perto[...] As mulheres e 

crianças eram incumbidas de transportar os utensílios, cestarias, bagagem e 

armas, [...] também deveriam, no novo acampamento procurar os paus e 

folhagem para a confecção de abrigos. Eram também elas que se incumbiam 

da alimentação e bebidas, e dos cuidados das crianças, auxiliadas pelos 

anciãos. [...]. 
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Figura 02 – Índia Tarairiu – 1641             Figura 03 –Índio Tarairiu – 1641 

 

 
 

Fonte: Pintura deAlbert Eckhout
24

: Museu Nacional de Copenhagen/ Dinamarca – 1643- 

www.sielo.br/phd Acesso em: 13 de maio de 2014. 

 

O pintor holandês Albert Eckhout, em sua obra Índio Tarairiu, retratou os principais 

aspectos culturais dos Tarairiu. Observando as telas acima, datadas de meados do século 

XVII, pode-se perceber, pelo menos nas representações construídas pelo pintor, como e quais 

eram suas primeiras armas, seu porte físico. Também é visível nessa obra o imaginário 

europeu do período retratado, pois, ao transmitir a ideia de que os Tarairiu habitavam em um 

ambiente rodeado por animais venenosos, como as cobras, o autor nos passa a ideia, através 

da pintura,de que os índios retratados são selvagens e violentos. 

                                                           
24

Sobre Eckhout se sabe muito pouco. As informações biográficas conhecidas, bem como suas obras estão 

vinculadas à expedição holandesa do Conde Johan Maurits van Nassau-Siegen às terras brasílicas. As pinturas de 

Eckhout foram feitas para decorar a casa do Conde de Nassau, mas não puderam ser acomodadas por causa de 

seu tamanho e depois foram presenteadas, em 1673-1674, ao rei da Dinamarca Frederic III, que tinha interesse 

pela etnografia. Atualmente, estas pinturas estão no National Museum of Denmark. MASON, Peter. 

Infelicities.Representation of the Exotic.Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

www.googleacademico.com.br, Acesso em: 13 de mai. 2014. 

http://www.sielo.br/phd
http://www.googleacademico.com.br/
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Os hábitos, os costumes e as tradições dos Tapuia abrangiam uma enorme área 

geográfica que alcançava boa parte da direção nordeste das Capitanias do Norte. Alguns dos 

costumes e hábitos culturais dos Tapuia Tarairiu permaneceram nas gerações posteriores que 

ocuparam o sertão norte-rio-grandense e ainda se fazem presentes em gestos e atitudes do 

homem do sertão nos dias atuais. 

 

Alguns dos costumes do sertanejo são, também, herança dos nativos. 

Incluamos aqui o hábito de ficar de cócoras, do banho diário e do deitar-se 

em redes. E, ainda, os chás de ervas que preparamos quando estamos 

doentes, bem como as meizinhas e orações com galhos de árvores que nossas 

benzedeiras,rezadeiras e curandeiras nos receitam. As panelas, potes, 

alguidares, gamelas e quartinhas de barro que nossas louceiras faziam e que 

alguns poucos ainda usam são, também, resquícios da tradição nativa do uso 

da cerâmica. Lembremos aqui, o gosto dos antigos seridoenses em tomar 

água fria, armazenada em potes e quartinhas de barro. Bem como a 

utilização de utensílios domésticos feitos artesanalmente de palha, fibras e 

árvores, legados da cultura material de origem indígena; cestos, pilões de 

madeira, trempes, jiraus, cuias, cuités, cabaças, urupemas, abanadores. Sem 

falar da nossa dieta alimentar, que não dispensa o cuscuz, a carne assada, a 

fava,a farofa, afarinha de mandioca, a tapioca, o jerimum, a batata-doce, o 

aluá. E, ainda, das práticas agrícolas que ainda teimam em persistir no 

sertão, que preparam e aproveitam o solo através da coivara. (MACEDO, 

2003, p. 25) 

 

Os Tarairiu tinham como costume permanecer em um determinado território entre três 

a quatro anos no máximo, praticavam a agricultura rudimentar, dependiam principalmente da 

caça, da coleta de raízes e frutos e da pesca. Entre os principais itens da alimentação dos 

Tarairiu estava a mandioca, fator que demonstra que os índios praticavam a agricultura no 

sertão. Por eles percorrerem grandes distâncias com frequencia é que eram considerados 

nômades (SANTOS JR., 2008, p. 28). Na Capitania do Rio Grande, “os Tapuia ocupavam, 

principalmente, as margens e os afluentes das principais bacias hidrográficas do Oeste e Alto 

Oeste (Rio Apodi-Mossoró) e do sertão do Açu e Seridó (Rio Piranhas-Assu)”. (MEDEIROS 

FILHO, 1988).Os dados que se referem aos grupos indígenas Tarairiu são da procedência de 

conhecimentos sobre documentos coloniais relativos às localizações geográficas sobre esses 

grupos indígenas em solo norte-rio-grandense e a discórdia entre colonizadores e as tribos 

Tapuia.   

Constata-se então que,ao se sentirem ameaçados por todos os lados, os indíos, que 

foram os primeiros habitantes daquelas terras, tentando conter as invasões estimuladas por 

sesmeiros, vaqueiros, foreiros, paulistas e missionários, os quais levavam consigo escravos e 
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agregados, estabeleceram assim a mais agitada e longa forma de luta entre os indígenas e os 

colonizadores no final do século XVII e início do XVIII. 

Compreender o processo de ocupação territorial da ribeira do Assú e, 

consequentemente, de Angicos, permite ampliar o conhecimento sobre as práticas dos 

trabalhadores em um espaço ainda carente de estudos históricos dessa natureza. 

 

2.2 Expansão da pecuária e as Guerras dos Bárbaros 

 

A efetiva colonização na Capitania do Rio Grande teve início com a expulsão dos 

holandeses que dominaram o que hoje chamamos de nordeste
25

 brasileiro, no período de 1630 

a 1654, isto é, durante vinte e quatro anos. Após o domínio holandês, a Coroa portuguesa 

passou a tratar da recuperação e reestruturação política, econômica e administrativa das 

Capitanias do Norte, onde entre elas encontrava-se a do Rio Grande. Esse processo se deu por 

meio da recuperação das doações de sesmarias e promoveu o desenvolvimento de uma 

atividade econômica que foi capaz de manter a presença dos colonos no sertão, a pecuária. 

Exceto sua área úmida e agrícola pouco expressiva, onde se desenvolveu a lavoura da cana-

de-açúcar, a maioria das terras da capitania situa-se no sertão, em virtude das condições 

naturais que as tornaram inapropriadas à produção açucareira.  

A presença colonial no interior da capitania se deu de tal maneira que o sertão da 

Capitania do Rio Grande, na segunda metade do século XVII, estava tomado por currais de 

gado que invadiam o espaço indígena e transformavam seu modo de viver, como era comum 

acontecer em outras áreas do Nordeste, pois a criação dos currais pelo interior da capitania 

ocupava obrigatoriamente as terras habitadas pelos tapuias (LOPES, 2005, p. 134). Tal fato 

deu início à reação indígena. Diante dos conflitos cada vez mais violentos – Guerra dos 

Bárbaros - foram tomadas diversas providências por parte das autoridades portuguesas para 

combater os índios “rebeldes” e a que mais se destacou foi a contratação de alguns 

bandeirantes paulistas, experimentados no preamento de índios. 

                                                           
25

 O termo nordeste é usado por Albuquerque JR. 2006 para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de 

Obras Contra a Seca, criada em 1919. Nesse discurso o Nordeste surge como a parte do Norte sujeita às 

estiagens e, por essa razão, merecedora de especial atenção do poder público federal. Para Freyre, o próprio 

regionalismo era visto como um elemento da nacionalidade brasileira desde seus primórdios, quando as enormes 

distâncias autonomizam focos genéticos de povoamento e a rivalidade entre as regiões teria seguido, lado a lado, 

a animosidade contra a metrópole. As regiões, no Brasil, se definiriam, então, por histórias diferentes, grupos 

espirituais típicos; com usos, heróis e tradições convergentes Apud Albuquerque Jr.Já Suassuna ao contrário de 

Freyre, afirma que o Nordeste é sertanejo do reino encantado do sertão, onde também existia nobreza, não 

existiam só profetas broncos e desequilibrados e cangaceiros sujos e cruéis.  
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A Guerra dos Bárbaros foi marcada por combates sangrentos e rebeliões envolvendo 

os colonizadores portugueses e várias etnias indígenas. Aconteceu na capitania do Rio Grande 

a partir da segunda metade do século XVII. Esse enfrentamento entre os lusos-

brasileiros/aliados indígenas e as comunidades tapuias ocorreu no momento do 

desenvolvimento colonial em direção ao território sertanejo.
26

 Ainda segundo Pires (1990, p. 

28-20), a expressão Guerra dos Bárbaros não denominou somente a valentia com que os 

índios se defendiam das invansões portuguesas, mas expressou a justificação da sua 

destruição com a mortandade de povos considerados insubmissos . 

Ao adentrarem pelo sertão, o objetivo dos colonos era tomarem conta das terras que, 

para os índios, eram seu elemento de identidade. Ao perceberem que estavam perdendo 

espaço e vendo o seu próprio extermínio, os índios se reuniram no maior levante de nativos já 

visto no Nordeste contra o colonialismo português. Daí por que a expansão da fronteira 

colonial na América portuguesa no século XVII criou zonas de conflito com as populações 

autóctones. Esta série de conflitos foi minuciosamente analisada por Puntoni (2008). Esse 

autor contesta as intenções daqueles que vêem nessa Guerra uma espécie de confederação, 

mostrando seu caráter fragmentado e destacando que cada agente tinha um papel diferente em 

jogo: soldados, missionários, agentes da Coroa portuguesa e índios de variadas nações. 

Mostra também as desavenças existentes entre estes últimos, denominados de bárbaros pelos 

colonizadores na época, e as concorrências que mantinham entre si. 

A apropriação das terras indígenas e a pecuária bovina construíram as bases de 

assentamento da colonização do sertão no nordeste da América Portuguesa
27

. O que fez a 

Coroa portuguesa levar a pecuária em direção ao sertão foram os prejuízos causados pela 

criação extensiva do gado à produção açucareira onde eram concentrados seus interesses 

mercantis. A pecuária foi estabelecida nos sertões para dar suporte à lavoura de exportação do 

litoral, exigindo assim braços e terras para a sua efetivação. A atividade pastoril (em 

comparação, por exemplo, com a cultura açucareira) exigia poucos braços. No entanto, para 

se estabelecer os currais de gado era necessário o controle da terra. E foi nesse processo que o 

                                                           
26

Pires (1990, p.35) afirma que alguns estudiosos, considerando que a Ribeira do Assú foi o principal palco de 

hostilidades, denominaram o conflito de “Guerra do Assú”, enquanto outros denominaram “Confederação dos 

Cariris”, em virtude das alianças que as nações tapuias teriam feito contra os colonizadores. 

 
27

A Guerra movida contra os tapuias do sertão envolvia tanto a expansão da pecuária quanto a distribuição de 

sesmarias na região, considerando que a instabilidade do setor açucareiro e a descoberta das minas incentivaram 

a criação de gado [... ]cf. Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808) (2000). 
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sistema sesmarial adquiriu importância na colonização para as terras do interior. Esse assunto 

será estudado no próximo item. 

Sendo a pecuária uma atividade econômica subsidiária ou complementar à produção 

dos principais produtos de exportação, era ela que fornecia animais aos engenhos para 

moverem a moendas, transportarem os produtos e fornecerem carne e osso. A separação entre 

a pecuária e a agromanufatura açucareira só aconteceu em 1701, através de uma Carta Régia 

enviada de Portugal. Nessa Carta ficou estabelecido que “o gado criado solto causava grandes 

estragos às plantações. Assim, em 1701, D. Pedro II proibia a criação de gado a menos de 10 

léguas do litoral”. (MACEDO, 2005, p. 31) A partir desta carta, a pecuária só poderia ser 

praticada no sertão, onde não havia condições ambientais para o desenvolvimento da cana de 

açucar. 

Para Prado Jr. (2006, p. 187-188), a pecuária passou a ter um papel secundário em 

virtude de um: 

 

sistema geral da economia e da agricultura brasileira, voltadas para a 

produção absorvente de uns poucos gêneros destinados ao comércio exterior 

(...). As terras aproveitáveis, tanto pela sua quantidade como localização ao 

alcance do comércio exterior, são avidamente ocupadas, não sobrando 

espaço para outras indústrias(...). Viu-se assim a criação relegada para 

setores afastados e impróprios para a agricultura.  

 

 

Nesse sentido, a relação que existia entre a pecuária e a agromanufatura açucareira, 

esta última voltada para a exportação, acontecia de diversas maneiras. Como dito 

anteriormente, além de fornecer tração animal para mover as moendas e servir de transporte 

para as mercadorias, a pecuária também servia para o fornecimento de carne para os que 

habitavam nas cidades e vilas do entorno. Em relação à origem do gado bovino na capitania 

do Rio Grande, existem poucas informações tanto bibliográficas quanto documentais; 

entretanto, pode-se dizer que o gado constituiu, desde o início da colonização, ao lado do pau-

brasil, um dos principais produtos de exportação da colonia. Em relação a isto, Santos (2002, 

p. 49-50) informa que: 

 

Vale ressaltar que o primeiro documento que trata da economia do Rio 

Grande, de 1607, publicado pelo historiador Pe. Leite Serafim, dizia que os 

Jesuítas já exploravam a criação de gado na várzea do Potengi, o que permite 

assegurar que esse criatório já existia alguns anos atrás. Isto é, essa criação 

deveria ter chegado aqui na Capitania bem antes de 1607. 
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Os indígenas sabiam que a presença de brancos aumentaria cada vez mais e que os 

portugueses avançariam progressivamente sobre suas terras, o que resultaria em mais mortes e 

em escravização. Dessa forma, ataques constantes de indígenas continuaram a ocorrer, 

sobretudo na ribeira do Assú, na Capitania do Rio Grande. Para Monteiro (2000, p. 58): 

 

No processo de reorganização da administração portuguesa nos territórios 

que haviam estado sob o domínio holandês, as capitanias voltaram a ser 

governadas por capitães-mores nomeados pelo rei de Portugal ou pelo 

governador-geral da colônia- e companhias de infantaria foram organizadas, 

para a defesa de fortes e vilas.  

 

Por isso, no que tange às frentes de conquista do interior, foram designados capitães de 

infantaria das ordenanças, que se encarregavam de estabelecer postos avançados de ocupação 

de terras, mediante guerras a serem movidas contra os indígenas que resistissem à ocupação. 

Essas guerras eram então chamadas pelos colonizadores de “guerras justas”
28

 e os índios 

bárbaros, prisioneiros, segundo a legislação portuguesa, poderiam ser escravizados ou 

vendidos como escravos, assim como seus descedentes, ao contrário dos índios mansos, ou 

seja, os já batizados e, portanto,  já supostamente submetidos à colonização que, perante a lei, 

não poderiam ser escravizados. 

Assim, no Rio Grande, no início dos anos de 1680, “oficiais das ordenanças passaram 

a ser permanentemente designados para frentes de conquistas nas ribeiras dos rios Ceará-

Mirim, Assu, Apodi e Jaquaribe, este último no atual estado do Ceará” (MONTEIRO, 2000, 

p. 58).O que esses oficiais queriam efetivamente com seus feitos era a colonização e eles 

tinham como função instituir os pontos centrais onde seria instalado o povoamento europeu, 

pois precisavam combater os índios para que assim pudessem tomar suas terras. Em geral, 

como recompensa por seus feitos de guerras, conseguiam que a Coroa portuguesa 

considerasse sua participação nas guerras de conquistas concedendo a posse de sesmarias, 

grandes dimensões de terras, onde combateram. Monteiro (2000, p. 59) esclarece que: 

 

Dentre as terras indígenas requeridas através de sesmarias pelos brancos 

havia aquelas que, tendo sido solicitadas e permitidas pelo rei, não eram 

efetivamente ocupadas por seus requerentes. Havia também terras que, sendo 

desejadas por muitos, geravam processos confusos do ponto de vista da 

legislação dos colonizadores, sendo doadas em sesmarias a pessoas 

diferentes. E havia ainda terras que, tomadas dos indígenas, tornavam-se 

                                                           
28

A noção de guerra justa é discutida por PERRONE-MOISÉS (1992).  
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simplesmente “posses”, sem a “confirmação” da Coroa portuguesa, na forma 

de concessão de sesmarias.  

 

Dessa maneira, sesmeiros e posseiros dominaram grandes extensões de terras 

conquistadas dos indígenas. A criação de gado se tornaria sólida nessas terras. O povoamento 

colonial efetivo no interior dessa capitania iniciara-se, na segunda metade do século XVII e 

início do século XVIII, com as concessões de sesmarias para estabelecimento das fazendas 

degado. Os concessionários foram, principalmente, os colonos vindos da Bahia e de 

Pernambuco (SANTOS, 2002, p. 81). 

As capitanias da Bahia e de Pernambuco estabeleceram os principais pontos de 

irradiação de colonização do sertão da parte nordeste da América portuguesa. Os baianos 

foram os principais responsáveis pelo povoamento, do que Capistrano de Abreu chamou de 

sertão de dentro. Após passarem por Sergipe e através do Rio São Francisco, os criadores de 

gado seguiram rumo ao norte, explorando o sul do Piauí e do Maranhão, chegando assim ao 

Ceará. Do outro lado da propagação da pecuária, Pernambuco deu origem à conquista do 

sertão de fora. Caminhando também rumo ao norte, os pernambucanos alcançaram de forma 

muito lenta o litoral e o interior da Paraíba e do Rio Grande, e daí até o Ceará (PIRES, 1990). 

Durante a conquista e ocupação dos sertões de dentro, os colonizadores defrontaram-

se com a força indígena. No pleito pela terra, índios e colonos se debateram no que foi a mais 

longa resistência indígena da época, tendo durado aproximadamente meio século, “podendo 

ser considerada símbolo do maior impecilho à expansão da pecuária na „hinterland‟ do 

Nordeste colonial
29

”.  As mercês de sesmarias, de patente militar e de escravizaçãodos índios 

submetidos, foram algumas das recompensas àqueles que participaram do duro combate aos 

indígenas.  
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PIRES, Maria Idalina (1990, p. 31) 
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Figura 04: Mapa indicando os lugares dos principais conflitos entre os tapuia e os 

colonizadores 

 

Fonte: IDEMA-RN adaptação de Valdeci dos Santos Júnior na obra Os Índios Tapuias do Rio Grande 

do Norte: antepassados esquecidos (2008). 

 

O mapa do Instituto de Defesa do Meio Ambiente, adaptado por Santos Jr. (2008), 

apresenta a localização geográfica de onde ocorreua Guerra dos Bárbaros, período em que 

várias etnias do grupo Tarairiu foram dizimadas pelos colonizadores. Os Janduí e os Paiacú 

foram afetados diretamente pela política do extermínio que os colonizadores adotaram 

(MONTEIRO, 2000). 

Durante a ocupação do sertão norte-rio-grandense, a Igreja, através dos missionários 

jesuítas, franciscanos e capuchinhos, teve fundamental participação na catequese indígena e 

na administração das missões de aldeamento. Essas missões de aldeamento eram parte do 

projeto da colonização portuguesa no territorio colonial, pois, ao catequisar os índios, eles 

garantiam com a conversão indígena a ocupação do território, a sua defesa e, ainda mais, uma 

reserva de mão de obra (PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 120).  

No território norte-rio-grandense as primeiras missões eram volantes, isto é, os 

religiosos faziam apenas periódicas visitas nas aldeias, não eram muito presentes junto aos 

nativos. Mas, essa forma de fazer missão mostrou-se ineficiente, pois quando os religiosos 

saíam, os índios retornavam aos seus hábitos costumeiros. Com a invasão holandesa, as 
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missões volantes foram suspensas (LOPES, 1999). Após vinte e cinco anos de reconquista 

portuguesa, os trabalhos missionários foram reiniciados, agora na forma de missão de 

aldeamento, isto é, missões permanentes, que tinham como fundamental característica a 

administração jesuítica, (LOPES, 1999). Ainda seguindo o pensamento de Lopes (1999, p. 

25) 

 

As missões, como passaram a ser chamadas todos os aldeamentos criados 

e/ou organizados sob a vista dos missionários, geralmente em locais 

afastados dos colonos e mais próximo do habitat natural do indígena, passam 

a ser o centro da ação catequética dos Jesuítas e das outras ordens. 

 

 

Como referido anteriormente, a colonização sertaneja e litorânea passou pelo domínio 

da terra, onde o sistema sesmarial teve um importante papel nesse processo produtor do 

universo organizacional da colônia.  

 

2.3 Ocupação sesmarial na Ribeira do Assú 

  

O sistema sesmarial foi criado em Portugal em 1375, no reinado de D. Fernando. No 

século XVI foi transplantado para a América. Entretanto, não se pode buscar o objetivo do 

sistema somente na lei de 1375, porque em Portugal o regime sesmarial significou “uma 

tentativa para salvar a agricultura decadente, para evitar o abandono dos campos, que se 

acentuava à medida que se decompunha a economia feudal” (GUIMARÃES, 1968, p. 43). No 

entanto, existia uma diferença entre os sesmeiros de Portugal e os sesmeiros da América 

Portuguesa. Os primeiros eram aqueles que fiscalizavam as terras; e os segundos eram os 

concessionários da terra. (GUIMARÃES, 1968). 

A lei de 1375 tinha como objetivo forçar o proprietário de terras a produzir, sob pena 

de expropriação. Ela tencionava encorajar a produção de alimentos e criação de animais, 

fazendo assim com que o trabalhador continuasse no campo. Conforme afirma Motta (2007, 

p. 15): “Em se tratando de sesmaria não bastava se referir às terras virgens e/ou em áreas 

despovoadas. Era preciso, sobretudo, transformar as terras em áreas produtivas”. Em suma, a 

sesmaria surgiu para atender a crise alimentar de um território (Europa) devastado por guerras 

e pestes, e depois se tornaram uma prática e uma lei. Em seu nome, agentes sociais 

procuravam defender que a propriedade da terra deveria estar sempre pronta para o cultivo e a 

criação de animais, sendo o cumprimento de uma exigência e via para a legalidade da 

propriedade territorial. Afim de promover o povoamento, Abreu (2003, p. 01) acredita que 
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foi necessário utilizar o instrumento jurídico da sesmaria, tendo como 

resultado a concessão de propriedades alodiais, e que tinham que serem 

cultivadas em um determinado prazo. E o ônus que tinham que pagar para 

quem recebia sesmaria era o dízimo eclesiástico. 

 

Muitos estudiosos têm escrito sobre as sesmarias e, dentre eles, destaca-se a 

historiadora Carmen Alveal, que assim se expressou em sua tese de doutorado intitulada 

Identidades Senhoriais e Conflitos: convertendo terra em propriedade no mundo Atlântico 

Português- Séculos XVI-XVIII: 

 

as sesmarias eram doações de terras que se ofereciam com direitos de 

exploração e de posse, mas em que estava implícita a obrigação de as povoar 

e cultivar num período determinado, geralmente fixado em cinco anos, sob 

pena de reverterem à Coroa ou aos capitães que, neste caso, a representavam. 

Entretanto, diferentemente das outras modalidades de doações, as sesmarias 

não envolviam qualquer jurisdição, fosse administrativa, fosse judiciária. 

(ALVEAL, 2007, p. 39) 

 

Geralmente ao requisitar uma sesmaria o suplicante alegava que tinha descoberto 

terras que eram devolutas, e que ali iria plantar e/ou acomodar seus gados. Ou podiam 

também alegar serviços prestados à Coroa nas guerras (sobretudo na Guerra dos Bárbaros). 

Com essas justificativas, a concessão tinha muita chance de ser efetivada.  

Mas, em muitos casos, antes mesmo de receber a concessão o candidato a sesmeiro se 

apossava da terra, e às vezes permanecia até três anos para depois requerer a sesmaria. No 

entanto, para os dominadores da colônia, que faziam questão que o território colonial fosse 

povoado e conhecido, a prática era a requisição e concessão (ou não concessão) das 

sesmarias. 

A forma como se organizava a distribuição de terras foi a política “oficial” de doações 

realizada pela Coroa portuguesa em algumas áreas conquistadas.
30

 Para Alveal (2007, p. 11): 

“as sesmarias também foram importantes na administração imperial, no sentido de 

implementar um regime que impulsionasse a ocupação dos novos territórios atlânticos 

incorporados ao império, mas principalmente que proporcionasse produtos rentáveis à sua 

economia”. 

No entanto,  desde o princípio da colonização portuguesa, o sistema de sesmarias foi 

largamente utilizado e é comumente referido como uma das origens dos males do “atraso” da 

                                                           
30

O termo “oficial” foi colocado entre aspas porque a política sesmarial nunca foi oficializada enquanto tal, 

embora a distribuição de sesmarias fosse a prática mais recorrente de concessão de terras. 
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colônia. Caetano (1985, p. 19) afirmou que a “colonização portuguesa no Brasil produziu 

deformações na aplicação da lei de sesmaria original”. Santos (1986, p. 13) generaliza 

afirmando que “o regime das sesmarias teria gerado a classe detentora de imensas terras” (cf. 

CAETANO e SANTOS, 2007, p. 13), pois a propriedade e a posse de terras resultavam de 

doações, na forma de sesmarias, e a única exigencia era de ocupá-la e torná-la produtiva. 

Como explica Sérgio B. de Holanda, na primeira carta de sesmaria que registra o sistema 

sesmarial no Brasil, doada a “Martim Afonso de Souza (20 de novembro de 1530), justifica-se 

a doação de propriedades para atrair quem se dispusesse a permanecer nela para produzir e 

povoá-la”. (1973, p. 198-199). Posteriormente, no governo de Tomé de Souza, em 1548, a 

distribuição passou a ficar a cargo dos governadores. Uma vez passada a carta de sesmaria, o 

colono teria plenos poderes sobre a terra, desde que a explorasse ou arrendasse (VAINFAS, 

2000). 

Daí por que é importante a linha de pensamento de Macedo (2005), o qual afirma que 

para se montar uma fazenda não era necessário possuir muito capital, bastando, por exemplo, 

poucas cabeças de gado, encontrar uma terra que fosse apropriada para se criar e depois 

requerer a sesmaria. Em todas as capitanias ultramarinas, os sesmeiros lutaram por suas terras. 

Esses conflitos aconteciam porque, em alguns momentos, uma sesmaria era doada a mais de 

um sesmeiro. 

Na tentativa de realizar pesquisas em cartas de sesmarias, constatou-se que foram 

poucas as cartas de sesmarias concedidas na ribeira do Assú, no território do sítio dos 

Angicos, entre os séculos XVII e XVIII e que resistiram à ação do tempo, com excessão das 

encontradas no IHGRN (Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte) e na 

Plataforma SILB, que tem por objetivo disponibilizar, on-line, as cartas de concessão de 

sesmarias doadas durante o processo de ocupação da terra na América portuguesa. Pois, se a 

primeira carta de sesmaria foi doada na Colônia em 1530, já apresentada anteriormente, a 

primeira doada na Capitania do Rio Grande foi ao Capitão-mor João Rodrigues Colaço, o que 

só aconteceu setenta anos depois, no dia 09 de janeiro de  1600. (LIVRO I, 1600, p. 155-156). 

O requerimento feito para a obtenção das primeiras terras desta Capitania dizia que: 

 

[...]Vendo que a atenção de sua Majestade era povoar-se e cultivar-se estas 

terras e sertão... comprara escravos da Guiné... ao longo deste Rio Grande, 

para ver se havia lugar para poder fazer roças, ao longo do rio Putigi, 

mandara roçar, aonde pusera escravos seus, com um feitor, para começarem 

a plantar mantimentos... duas mil e quinhentas braças de terra, ao longo dele 

acima, as quais começarão donde entra dito rio Putigi uma légua, que 

chamam de UPABUNA, e da dita água até aonde acabaram as ditas duas mil 
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e quinhentas braças de terra, medindo rumo direto ao longo do rio, e a 

largura, de uma banda e outra do rio, mil braças para cada parte, que vem a 

dar duas mil de largura, ficando o rio em meio... visto ser a primeira pessoa a 

começar a roçar e fazer benfeitoria no Rio Grande. (LIVRO I, 1600, p. 155-

156). 

 

Pode-se perceber que no requerimento do Capitão-mor ele já havia se disponibilizado 

a preparar as  terras para plantar. E a mão de obra utilizada era o braço do negro vindo da 

Guiné, possivelmente, organizado em um pequeno contigente. As terras doadas a João 

Rodrigues Colaço são as mesmas onde se encontra hoje o município de São Gonçalo do 

Amarante,inclusive a terra ocupada pela própria cidade, sede do município (MEDEIROS 

FILHO, 2003, p. 43). Após a doação dessa primeira sesmaria na Capitania do Rio Grande é 

que surgiram as outras doações, tanto em torno do atual município de São Gonçalo quanto 

para o interior. E assim começou, oficialmente, a se formar a estrutura produtiva do espaço na 

Capitania do Rio Grande. Mas, segundo a historiadora Denise Monteiro (2000), existia uma 

enorme diferença entre a lei de 1375 (elaborada na Europa) e a realidade vivida nos sertões do 

território colonial, pois, não havendo fiscalização para a doação das terras, os colonizadores 

tomaram abundantemente as terras dos indígenas.  

O quadro a seguir  apresenta algumas das cartas de sesmarias doadas no período de 

(1682-1739) na Ribeira do Assú, espaço onde se localizaria o sítio dos Angicos. Esses dados 

encontram-se no IHGRN e na Plataforma SILB. Essas cartas eram documentos, conhecidos 

como “títulos de sesmarias”, que legitimavam a posse de uma terra alegada por  um sesmeiro, 

informando onde estava a terra solicitada. Tais cartas são imprescendíveis para tornar possível 

o mapeamento da área territorial estudada.  

Quadro 1 – Primeiros sesmeiros do território de Angicos(1682-1739). 

Nomes Providências Data de sesmaria 

Paulo Coelho de Souza Riacho Salgado 08/11/1682 

Joseph Coelho de Souza Riacho Salgado 08/11/1682 

Theodózio da Costa Poço das Pedras 11/05/1730 

Baltazar da Rocha Bezerra Rio dos Angicos 24/06/1735 

Joana da Rocha Bezerra Sítio Conceição 24/06/1735 

Domingos de Araújo  Pereira Sítio Canivete/Sítio Jurupari 19/08/1738 

 
Fonte: Fundo Sesmaria. IHGRN – Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

 

O fato de terem sido abordado apenas seis cartas de sesmarias entre o período de 1682 

e 1738 se deve a dois fatores: a existência das cartas ainda em condições de se fazer uma 
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leitura a respeito e o fato de terem dado início ao povoamento do sítio dos Angicos na ribeira 

do Assú, no sertão norte-rio-grandense, objeto de nosso estudo, apesar de existirem relatos 

anteriores a 1682 sobre a presença de homens. Inicialmente ocupada pelos índios da nação 

Tarairiu, essa ribeira foi se configurando enquanto zona de difusão da colonização no sertão 

da Capitania do Rio Grande. Não há aqui o objetivo limitar a explicação para o reduzido 

número de concessões de sesmarias naquele período, na ribeira do Assú, mais 

especificamente no território angicano, já que não existe uma justificativa para esse motivo, 

tendo em vista que todas as concessões tinham como principal justificativa a criação de gado, 

o cultivo da terra para a agricultura de subsistência ou o encontro com um rio ou um olho 

d‟água, o que se torna perceptível nos relatos a seguir.                                

A primeira concessão de terras de Angicos localizadas na ribeira do Assú, e que se 

referem à área futura de Angicos, foi  feita aos irmãos Paulo Coelho de Souza e Joseph 

Coelho de Souza, que receberam uma sesmaria no dia 08 de novembro de 1682. Os sesmeiros 

receberam duas concessões: uma no rio Mundaú, em 1682, CE 0029
31

, e uma no rio Salgado, 

em 1682, CE0030. Nas cartas CE 0029 e CE 0030 não aparecem às ocupações dos sesmeiros. 

Na carta CE 0029, os suplicantes constam como moradores nas capitanias do Pernambuco e 

Paraíba, mas não ficou especificado quem morava onde. Dessa forma, optou-se por colocar os 

sesmeiros como moradores da capitania onde foram solicitas terras nesta carta, ou seja, da 

capitania do Ceará. Em petição ao capitão-mor, eles requereram a data de sesmaria do lugar 

que começa da costa do mar, pelo Rio Salgado e onde está a chamada Serra do Cabugy, na 

extensão de três léguas de um lado e de outro do mencionado rio. Após a concessão já 

existiam ali as benfeitorias alegadas pelos sesmeiros, como, por exemplo, a criação do gado a 

eles pertencentes (LIMA, 1990).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

A partir daqui trabalharemos com carta de sesmarias que são representadas por siglas que indicam as 

Capitanias de onde houve o pedido da concessão da terra . CE- Ceará e RN- Rio Grande do Norte. 
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Figura 05- Mapa de identificação da primeira doação de sesmaria em Angicos 

 

Angicos  Riacho Salgado  Cabugy 

Fonte- Secretaria de Tributação da Prefeitura Municipal de Angicos- adaptado por Rinácio 

Silva de Medeiros Cruz. 

 

Após quarenta e oito anos é que se tem registro de outra petição, em maio de 1730, 

quando foi contemplado Theodózio da Costa. A segunda concessão de terras de onde seria 

localizado o Sítio dos Angicos foi atendida pelo governador da Capitania, João Teyve Barreto 

de Menezes, fidalgo da casa de Sua Magestade (FUNDO SESMARIA, LIVRO IV. N.º 276 

FLS. 29-30- IHGRN). 

 

pelo dito Senhor que Deus o guarde ate faço saber aos que esta minha carta 

de data de sesmaria virem em como a mim me confiou a dizer por sua 

petição por escrito Theodózio da Costa cujo theor é o seguinte; Senhor 

capitão major; diz Theodózio da Costa morador na Ribeira do Assu desta 

capitania,que elle tem seus gados e  nem  tem  terras em  que possa 

acomodare porque na ditta carta na ribeira do Rio Angicos fazendo pião no 

Poço de Pedra, ha terras devolutas e desaproveitadas que nunca foi pedida 

nem povoada e caso que expedisse em algum tempo se não povoou quer o 

suplicante saber em dito rio pela parte do poente e sul três légoas de 

comprido e uma de largura [...] Por bem do qual se despachou passou a 

prezente minha carta de data de sesmaria pella qual faço mercê em nome de 

sua Mag.
de

 que Deus goarde ao supp
te 

 Theodózio da Costa que pede terra e 

confronta com sua petição não excedendo a tacha nem prejudiando a 

terceiros para elle e seus herdeiros e sedentes e descendentes „excepto 

religiosos’ a qual logrará a todas suas mattas, campos e agoas testadas e 
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logradouros e mais terra que nellas houve com condição de as povoar, medir 

e demarcar dentro do quinquenio da ley, o qual será obrigado a dar pellas 

dittas terras caminhos livres ao conselho para fontes, pontes e pedreiras, e 

pagará o dízimo a Deus dos frutos que dellas houver e dentro de um ano 

haverá a confirmação de sua Mag.
de 

pello conselho ultramarino. João Teyve 

Barreo De Menezes concede em nome de S. Mag.
de 

a Theodózio da Costa as 

terras pedidas em sua petição debaixo das clausulas declaradas. (FUNDO 

SESMARIA, LIVRO IV. N.º 276 FLS. 29-30- IHGRN). 
 

O escrivão Meneses avisou ao provedor, Bento Ferreira Mousinho, que constava nos 

livros de Data e Sesmarias a concessão de uma sesmaria para Joana da Rocha Bezerra, na 

ribeira do Rio Angicos, a qual tinha como ponto central o Poço das Pedras. Entretanto, as 

terras não foram consideradas as mesmas, devido às diferentes confrontações dos limites. 

Essa carta apresenta como exigência que o suplicante registre a sesmaria que lhe foi 

concedida. Acredita-se que a carta não tenha sido registrada conforme ordenou o capitão-mor, 

pois o documento não possui a indicação do local, nem a data, como também não há nome do 

escrivão responsável pelo registro. 

A terra requerida tinha como ponto central “o Poço da Pedra, seguindo o Rio Angicos 

acima, até confrontar com as terras do Coronel Miguel Barbalho Bezerra - RN 0440; RN 

0610”
32

. Na carta, não há referência à direção em que a terra do sesmeiro Miguel Barbalho 

Bezerra confrontava com as terras solicitadas. “O suplicante afirmou que fazia o requerimento 

desta terra por meio da invocação de São José”
33

. Observa-se que o requerente Theodózio da 

Costa, ao alegar as terras, já tinha gado para cuidar e as mesmas estavam desabitadas; assim 

sendo, as sesmarias foram doadas de imediato, uma vez que a justificativa foi convincente. 

Em junho de 1735, foram concedidas a Joana da Rocha Bezerra terras em Angicos, 

pelo “capitão-mor João Teyve Barreto de Menezes Fidalgo da caza de sua Mag.
de

Capp.
am 

major e governador da capitania do Rio Grande pello que Deus goarde”
34

. No documento não 

consta a data do requerimento. Não foi possível encontrar outros deveres e exigências feitas 

pela Coroa ao requerente, devido a carta estar incompleta. Por esta razão também não foi 

possível encontrar a data do registro. A sesmaria foi concedida em Assú, termo da cidade do 

Natal. A sesmeira solicitou data de sesmaria, alegando ser moradora dessa Capitania e de ter 

encontrado terras devolutas e desaproveitadas em que se poderia acomodar e criar seus gados. 

A requerente recebeu apenas esta concessão, no sitio Conceição, no Rio Angicos, em 1735, 

RN 0432. A suplicante Joana da Rocha Bezerra solicitou que: 

                                                           
32

Plataforma SILB (Sesmarias do Império Luso Brasileiro). 
33

Fundo Sesmaria, Livro IV. N.º 276, fls. 29-30. IHGRN. 
34

Fundo Sesmaria, Livro III, n.222, fls 118. IHGRN. 
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V. Sª lhe conceda tres légoas de comprido pelo do Rio dos Angicos fazendo 

pião no sítio Conceição correndo em légoas e meia para baixo com outro 

tanto para cima e uma légoa de largura para a parte do Norte do Rio pede 

que V. Sª seja servido conceder-lhe a dita terra na forma que pede e 

confronta em sua petição e sem foro nem pensão mais que pagará o Dízimo 

a Deus e receberá merce informe ao Doutor Provedor da Fazenda Real 

Timóteo de Brito Quinteiro.(FUNDO SESMARIA, LIVRO III, n.222, fls 118. 

IHGRN). 
 

Por sua vez, em agosto de 1738, o Coronel Domingo de Araújo Pereira requereu terras 

que se encontravam nas confrontações de terras do próprio suplicante. Estava dentro da 

dimensão da terra o riacho do Canivete que desaguava no Rio do Meio e localizava-se ao sul 

do sítio de Jurupari, todos esses rios localizados na Capitania do Rio Grande. Na carta, não há 

referência da direção em que as terras do próprio suplicante, Domingos de Araújo Pereira, 

confrontavam com a nova terra solicitada por ele. Sabe-se apenas que o suplicante já possuía 

terras na Ribeira do Assú e pela descrição da carta pode-se perceber que o objetivo era 

aumentar o seu cabedal de terra. Essa carta apresentava como exigência que o suplicante 

registrasse a sesmaria, que lhe foi posteriormente concedida. Pode ser que a carta não tenha 

sido registrada conforme ordenou o capitão-mor, pois o documento não possui a indicação do 

local, nem da data, nem do escrivão responsável pelo mesmo. (FUNDO SESMARIA LIVRO 

IV n.º 266, fls 5-6). 

As cartas de sesmarias mencionadas anteriormente têm um padrão no que se refere a 

todas as demais: a água era de extrema importância na permanência dos colonos na semiárida 

ribeira do Assú, no período enfocado e na disposição do espaço das próprias sesmarias. A 

descoberta de um riacho servia de principal motivo para a justificativa de um requerimento de 

terra, isto é, dificilmente se pedia terras onde não houvesse uma fonte de água. Como não era 

apropriado criar gado na faixa litorânea, os colonos que habitavam o sertão da Capitania 

procuravam se estabelecer onde houvesse condições naturais ou razoáveis para a criação de 

gado e a sua sobrevivência, obtida através da lavoura de subsistência. Porém não era preciso 

que a água fosse de curso perene, pois, no período de estiagem, poços e cacimbas 

asseguravam o acesso às águas retiradas do subsolo. 

A recorrente petição dos sesmeiros nas cartas de sesmarias era de que tinham gados 

vacuns e cavallares e que não possuiam terras onde poderiam criá-los ou acomodá-los. A 

legislação sesmarial exigia que o suplicante demonstrasse que tinha posses, que possuía, por 

exemplo: gado, a fim de poder participar do processo de ocupação territorial. Em outros 

casos, era necessário provar que as terras que possuíam eram insuficientes para a criação do 

seu gado, o que justificaria a solicitação de outras terras. 
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A partir da análise feita dessas cartas de sesmarias é que se pode constatar que elas 

fornecem informações precisas de que o instrumento legal para a apropriação da terra era a 

doação da mesma por lei, tendo o requerente o propósito de cuidar e cultivá-la, visando 

posteriormente o aproveitamento do solo, e são nelas que são definidas as funções de quem 

está pedindo a terra, isto é, o sesmeiro. Por mais que fossem suscintas as informações dadas 

pelo suplicante para a sesmaria solicitada por ele, percebe-se que era um relato de sua 

vivência no espaço, além de se referir às questões que envolviam a sociedade em formação.  

 

A sesmaria era o instrumento da colonização e, neste sentido, um 

instrumento de poder. Ora, a relação entre fronteiras – internas, ou externas- 

e o poder não são simples. Toda a autoridade tende a circunscrever o seu 

poder num espaço territorial e a circunscrição reforça a autoridade, mas 

também a limita. O império colonial português havia se constituído pela 

conquista de espaços coloniais pretensamente não ocupados. (MOTTA, 

2007, p. 123) 

 

Uma das características comuns possíveis de se perceber nessas solicitações de 

sesmarias era a busca por terras para a criação de animais, sobretudo do gado. Quando os 

irmãos Paulo e José Coelho de Souza iniciaram a demarcação dessas terras, através das 

sesmarias,na segunda metade do século XVII, possivelmente motivaram outros sesmeiros a 

solicitarem terras nesse território, tentando assim traçar estratégias para conseguiremse manter 

na ribeira do Assú, pois no momento em que pediam sesmarias em conjunto aumentavam o 

patrimônio dos envolvidos e estreitavam os laços em arranjos familiares. 

Pode-se ainda constatar nas cartas de sesmarias doadas no período estudado, que era 

comum as concessões coletivas de terras. A petição feita na carta CE 0030, concedida em 

1682, no Rio Salgado, confrontando com a Serra do Cabugy, foi requerida por dez suplicantes 

(PLATAFORMA SILB - SISTEMAS DO IMPÉRIO LUSO BRASILEIRO), e não consta a 

ocupação de nenhum deles(as). As justificativas eram de que pretendiam aumentar a 

povoação em terras que eram devolutas, tinham gado cavalar e vacum: pretendiam usufruir 

dos campos, matas, águas e tudo o que mais existisse e que tinham servido à Sua Majestade
35

. 

A carta RN 0737, concedida em 1815 na ribeira do Assu, foi requerida por 09 suplicantes e  

tinha como justificativa “solicitar terras para si e para seus herdeiros (PLATAFORMA SILB - 

SISTEMAS DO IMPÉRIO LUSO BRASILEIRO)”. Tais pedidos de terras nos sugerem que 

tinham como principal objetivo aumentarem o cabedal de terras de suas famílias. 

                                                           
35

Para saber mais sobre detalhes desta petição, ver Plataforma SILB (Sistemas do Império Luso Brasileiro). 
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Em alguns momentos eram concedidos sesmarias que eram ocupadas por posseiros há 

muito tempo, daí surgiam disputas acirradas e que se arrastavam por muito tempo, passando 

por diversas gerações. Segundo Guimarães (1968, p.59), “esses contigentes de posseiros ou 

intrusos, como passavam a ser chamados, apressaram a decadência da instituição das 

sesmarias”. 

 

2.4 A pecuária e agricultura 

 

Com base nos relatos obtidos, pode-se afirmar que o processo de formação e ocupação 

do território angicano está intimamente ligado às práticas pecuaristas e da agricultura de 

subsistência. E que criadores de Pernambuco e da Bahia, utilizando as margens de rios e 

riachos como vias de acesso, tangiam os seus rebanhos e fixavam residências nas ribeiras 

onde encontravam água e pastos. De acordo com Cascudo (1955, p.56), “o cavalariano 

pernambucano Manoel de Matos teria sido o fundador de Santana de Matos, município que 

deu origem a Angicos”. 

Os colonos do Pernambuco e da Bahia pediram concessão de sesmarias para povoar 

colonialmente a ribeira do Assú. Os sesmeiros baianos tinham sempre um procurador, que 

assumia as terras requeridas e doadas pela Coroa portuguesa, que acabava por arrendar as 

posses (CASCUDO, 1955). Daí porque quando Monteiro (2000) se refere à criação das 

fazendas de gado afirma que as mesmas eram criadas às margens dos rios e lagoas. Não raro, 

ocorriam disputas por água, principalmente nas áreas onde aconteciam as frequentes secas, 

como é o caso do sertão. Nesse contexto, a Câmara de Natal enviou um ofício ao Rei de 

Portugal, em 1723, fazendo uma denúncia: 

 

Que alguns donatários das terras onde havia lagoas não permitiam que as 

pessoas e os índios da terra pescassem nelas e pediam ao Rei que impedisse 

que os donatários cobrassem rendas aos moradores e índios para pescarem 

nessas águas, principalmente no verão.(MONTEIRO, 2000, p. 81). 

 

Dando continuidade, a referida autora entende que, como a criação de gado servia de 

atividade econômica básica do sertão e era reservada ao abastecimento da zona açucareira no 

litoral das capitanias do norte, originou-se o que foi chamado “caminhos de gado”, que faziam 

uma ligação entre as zonas criadoras de gado e os mercados de Pernambuco, Paraíba e Bahia, 

para onde eram enviados rebanhos em longas viagens pelo sertão. Na segunda metade do 

século XVIII, as ribeiras do Assú, Apodi e Seridó chegaram a possuir, juntas, 220 fazendas 
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(MONTEIRO, p. 81). É possível que, ao passo em que foram se instalando essas fazendas e se 

desenvolvendo o comércio de gado, foram paralelamente surgindo caminhos diferentes e 

provocando um maior contato entre o sertão norte-rio-grandense e as capitanias vizinhas 

(MONTEIRO, op.cit. p. 82).  

Diversos outros estudiosos que escreveram sobre o Rio Grande do Norte, como: Paulo 

Pereira dos Santos, em Evolução Econômica do Rio Grande do Norte século XVI e XXI; 

Câmara Cascudo,em História do Rio Grande do Norte; Tavares de Lira, em História do Rio 

Grande do Norte; Denise Monteiro Mattos, em Introdução à História do Rio Grande do 

Norte; Marlene Mariz e Luíz Eduardo Brandão, em História do Rio Grande do Norte, entre 

outros, apresentam em suas obras a importância comercial da pecuária no Rio Grande e, para 

evidenciá-la, bastaria saber-se que o fornecimento por ela feito às três capitanias de 

Pernambuco, Paraíba e Bahia já mencionadas perdurou durante os primeiros séculos da 

colonização: 

 

O ritmo de propagação do criatório pelos sertões obedeceu, em grande parte, 

ao crescimento da agromanufatura açucareira. Contudo, as razões da 

conjuntura externa que repercutiam imediatamente na economia açucareira 

não atingiam com igual proporção o criatório. A produção e a mão-de-obra 

empregada na pecuária desenvolveram-se vegetativamente, bastavam que se 

elastecessem as fronteiras do criatório e a população excedente onde fosse 

fixada. Mesmo que uma crise se delineasse,o criatório se voltava para o setor 

de subsistência, alimentando o pessoal que com ela lidava. (MACEDO 2005, 

p. 32). 

 

Assim, o processo da expansão da pecuária foi fundamental na formação e na 

ocupação do sertão da Capitania do Rio Grande. Como a água era e sempre será um bem de 

primeira necessidade, a criação das fazendas criatórias se dava sempre às margens de rios e 

lagoas. Entre os rios existentes no sertão, destacam-se o Jaquaripe e, principalmente, o rio 

Assú, pois foi às suas margens que ocorreram os maiores conflitos pela posse da terra entre 

índios e colonos (PIRES, 1990, p. 35). E, consequentemente, o povoamento do sertão do 

Assú, onde territorializou-se Angicos.  

Na segunda metade do século XVIII, aconteceram mudanças significativas no 

comércio da pecuária. As salinas naturais existentes (exploradas desde o século XVII), na foz 

do Rio Assú, proporcionaram uma nova possibilidade aos criadores no sertão da Capitania do 
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Rio Grande, para desenvolverem uma nova atividade fabril: as oficinas de carne seca
36

. Essas 

oficinas representaram uma importante alternativa econômica para os criadores de gado, pois 

elas tinham a função de coibir a desvalorização do preço do gado e retirar os criadores da 

sujeição dos marchantes e depreciação, causadas pelas longas viagens que os rebanhos faziam 

para o mercado do espaço açucareiro. 

As carnes processadas por técnicas de desidratação pelo sal/sol e prensagem, tinham 

um aumento consideravel de sua durabilidade e, sobretudo, sua comercialização. Dessa forma, 

as oficinas de carne seca no sertão passaram a concorrer com mercados consumidores em 

diversos centros produtores da colônia (MONTEIRO, 2000, p. 32). A influência da pecuária 

na ribeira do Assú, a partir da fixação das sesmarias, fortaleceu as oficinas que ali se 

desenvolveram. José César de Menezes, governador de Pernambuco, em sua Breve Notícia da 

Capitania do Rio Grande, escrita em 1775, fez um registro sobre o desenvolvimento das 

oficinas da carne seca na Ribeira do Assú. Segundo o governador: 

 

[...]he esta Ribeira de algum commercio, por virem todos os annos três ou 

quatro barcos às oficinas a factura de carnes secas, e courama: Tem uma 

Povoação e Freguesia de S. João Baptista da Ribeira do Assu. [...] contem 

toda a extensão da ribeira, e segundo o rol da desobriga do anno de mil sete 

centos setenta e cinco tem: três capelas filiaes; noventa e seis fazendas; [...] e 

duas mil outo centas sessenta e quatro pessoas de desobriga (MEDEIROS 

FILHO, 2003, p.15-16). 

 

Foram inúmeras as oficinas que centralizaram o comércio de carne e couros na ribeira 

do Assú. “Também foram instaladas oficinas na foz do Rio Mossoró, pelo fazendeiro 

sargento-mor Antônio de Souza Machado” (SANTOS, 2000, p. 84).Vale lembrar que o 

crescimento das oficinas de carnes secas permitiu a expansão das salinas da Capitania.  

A importância dos agricultores e vaqueiros no contexto de uma população de índios, 

mestiços, negros livres e escravos, é compreensível. Tratava-se, portanto, de uma base 

essencialmente escravista. Como a atividade açucareira não encontrou solo propício para se 

desenvolver no sertão, o que compreendiam as atividades econômicas ali eram a criação de 

gado, já mensionada anteriormente, e as plantações de milho, mandioca e feijão, realizadas 

muitas vezes pelos índios. Entrando no século XIX, na primeira década, segundo dados 

estatísticos, a população da Capitania compunha um total de 49.250 habitantes; desse total, 
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As oficinas de carne seca na capitania do Rio Grande surgiram na primeira metade do século XVIII, 

concentrando-se nas ribeiras do Assú e Mossoró que, em função da expansão da atividade de charqueamento da 

carne bovina, “passaram a canalizar a produção da capitania do Rio Grande” (ARAÚJO, 1995, p.24). 
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8.072 eram negros. Na época, existiam, entre cidades e distritos, doze povoações que 

apresentavam o seguinte número de escravos (SANTOS, 2002, p. 106): 

 

Quadro 2 –Números de negros escravos na Capitania do Rio Grande em 1811. 

Cidades/ distritos N.º de escravos 

Natal 1.252 

Vila da Princesa/Assú 1.221 

São José de Mipibu 1.151 

Apodi 1.073 

Extremoz 876 

Cidade do Príncipe/ Caicó 871 

Pau dos Ferros 496 

Goianinha 391 

Vila-Flor/ Canguaretama 384 

Coité/Macaíba 130 

Arês 127 

Portalegre 100 

 

Fonte: Dados estatísticos do livro: EvoluçãoEconômica do Rio Grande do Norte. Paulo 

Pereira dos Santos, 2002. 

 

Percebe-se com muita clareza, nesse quadro, que o maior número de negros escravos 

se encontrava naqueles povoados onde existiam áreas produtoras da cana-de-açúcar, (Natal, 

São José de Mipibu, Extremoz). Exceção da Vila da Princesa/Assú, onde havia uma grande 

criação de gado e plantações de milho e feijão. Por esta razão, a alimentação na ribeira do 

Assú, nos primeiros séculos da colonização, era retirada da pecuária e da agricultura de 

subsistência. “As vacas de leite garantiam o queijo e especialmente o prato secular e milenar, 

a coalhada, de universal uso. O sertanejo não bebia leite. Comia-o, com farinha, com gerimum 

(abóbora), com batata, com milho cozido, o munguzá” (CASCUDO, 1955, p. 115).  

Assim torna-se possível compreender que a presença do escravo na capitania e na 

província do Rio Grande do Norte foi constante no processo produtivo. Com a criação dos 

engenhos de Cunhaú e Ferreiro Torto, os escravos chegavam aqui em grande quantidade, e 

iam para esses locais trabalhar; e, depois, para os engenhos de cana de açúcar dos atuais 

municípios de Ceará Mirim, São José de Mipibú, Goianinha e Canguaretama. Mais tarde, os 

donos de fazendas no sertão começaram a comprar os escravos para trabalharem na lavoura. 

Eram muitos os negros que fugiam do litoral e iam para o interior sertanejo, e, ao serem 

encontrados pelos fazendeiros passavam a ser escravizados. Segundo Câmara Cascudo, os 
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escravos que iam para o sertão viraram “vaqueiros, cantadores aclamados e derrubadores de 

touros”. (CASCUDO, Apud, SANTOS, 2002, p. 104) 

O crescimento da economia no período colonial se apoiava em dois diferentes 

segmentos rentáveis e proveitosos. O primeiro produzia os bens coloniais exportáveis, cujos 

produtos fundamentais incluíam açúcar, algodão, fumo e metais preciosos, reservado ao 

mercado mundial. O segundo segmento se preocupava com a produtividade de alimentos para 

a população local. No entanto, sendo o plantio da cana-de-açúcar ou a criação do gado, a 

exploração econômica não poderia ser feita em qualquer tipo de terra, principalmente no 

sertão a exploração econômica não poderia ser feita em qualquer tipo de terra, principalmente 

no sertão seco do nordeste colonial, a exemplo daquele encontrado na ribeira do Assú. Daí a 

importância do domínio de terras que apresentassem as mínimas condições naturais que 

beneficiassem a atividade criatória ou a agricultura. Assim como todo o sertão, a ribeira do 

Assú vivia sob os efeitos de condições climáticas e naturais adversas, sendo a escassez da 

água o principal efeito sobre a vida dos produtores. No entanto, ali também estava o homem e 

seu engenho cultural para forjar saídas em meio à escassez.  
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3 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO ANGICANO  

 

3.1 Angicos na territorialização jurisdicional de Assú: arraial, freguesia e Vila do Assú 

 

Salve, Angicos! Cidade pioneira/cujo nome de heróis se proclamou,/ o teu 

solo regado com o sangue/ dos teus filhos que aqui os procriou,/ exaltando 

também seu fundador./ Angicano predestinado,/ coração de alma varonil. 

/Conquistaste a glória,/ cantarás vitória,/ sempre de pé pelo Brasil. 

/Agricultores, operários e doutores...
37

 

(Hino de Angicos por Rita R.Palhares) 

 

O Sítio dos Angicos surgiu na esteira da Guerra dos Bárbaros, conforme foi exposto 

neste texto; porém, a história da ribeira do Assú e consequentemente da região onde está 

localizado Angicos, tem sido, até hoje, narrada a partir das concepções do colonizador e assim 

reproduzida através da historiografia regional e local, o que confere a impressão de que o 

sertão era, até então, um espaço inabitado à espera da população colonial. Por outro lado, este 

silenciamento da história indígena conduz à ideia de que a ocupação colonial do sertão se deu 

de forma pacífica.  Porém, os estudos sobre as Guerras dos Bárbaros, conforme visto 

anteriormente, demonstraram largamente que os indígenas se mobilizaram belicamente ao ver 

seu espaço invadido e lutaram por muitos anos.  

Diante desses fatos e com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dessa 

historiografia do espaço produzido pelos povos indígenas é que se busca entender os 

processos dessa ocupação, realizados por essa sociedade indígena. Estudiosos como Tarcísio 

de Medeiros, em Bernardo Vieira de Melo e a Guerra dos Bárbaros; Pedro Puntoni, em A 

Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão do Nordeste do Brasil e 

Maria Idalina Pires, em Guerra dos Bárbaros: Resistência Indígena e Conflitos Coloniais no 

Nordeste Colonial, apresentam, em suas obras, análises acerca desse dramático contato 

interétnico. Portanto, reconhecendo esse contexto de tensão e agência indígena é que se pode 

afirmar que foi no final do século XVII que se desencadeou a territorialização do sertão dos 

Angicos, em seu sentido colonial, ou, como escreveu Helder A. de Medeiros Macêdo (2010), 

na direção à ocidentalização desse recorte. Este espaço, que até então era percorrido apenas 

por índios, foi se modificando com a chegada de uma população diferente dos que ali já 

estavam, onde foram se estruturando em uma formação política/territorial de acordo com suas 

novas conquistas. E, somente em fins do século XVII e início do século XVIII é que se inicia 
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Estrofe do Hino de Angicos. Compositora Rita Rodrigues Palhares 24 de outubro de 2002. 



50 
 

 
 

com maior aderência espacial a atividade da criação de gado, no sentido de prover as 

capitanias de Pernambuco e Paraíba, e também para a própria sobrevivência dos que 

produziam no interior da Capitania. 

Será a partir dessa realidade histórica de extermínio, gestão das populações indígenas 

remanescentes e estruturação geo-política da sociedade colonial que a ribeira do Assú será 

incorporada aos domínios do Império português. E como tal, deveria obedecer às 

determinações reinóis acerca de como reunir e administrar as gentes coloniais. Sendo assim, a 

forma como a população e o poder local se organizavam nas colônias portuguesas tinha por 

base uma sintaxe colonial que respondia pelas denominações de cidades, vilas e conselhos, 

sem grandes diferenças entre essas designações. Quem administrava os conselhos eram as 

câmaras e foram eles que, mais tarde, foram chamados também de municípios. Segundo 

Fonseca (2011, p. 27):  

 

Os conselhos eram as células básicas da organização político-territorial 

portuguesa que eram agrupados em circunstâncias maiores, as comarcas, que 

correspondiam à jurisdição dos ouvidores, responsáveis pela tutela da gestão 

financeira dos camaristas e da justiça administrada pelos juízes ordinários. 

 

 Durante os cinco séculos da História do Brasil, os núcleos urbanos receberam diversas 

denominações. Entre as denominações utilizadas no período colonial, pretende-se analisar 

apenas três: arraial, freguesia e vila.  

 

3.1.1 Arraial 

 

A primeira denominação a ser estudada é Arraial
38

. O termo se refere normalmente a 

uma densidade demográfica bem maior do que a de um sítio e menor que uma vila, incluía 

uma povoação sede, áreas rurais e também sertões residuais, conquistados como territórios 

coloniais em fins do século XVII. Na Capitania do Rio Grande, algumas localidades tiveram 

origem a partir desse tipo de ocupação, tornando-se com o tempo uma povoação que, com o 

seu desenvolvimento econômico, tornava-se eventualmente vila e, posteriormente, cidade. 

Um exemplo disso foi a atual cidade de Assú (TEIXEIRA, 2012).  

                                                           
38

No século XVII o termo Arraial designava os pousos e roças que os bandeirantes criavam ao longo das trilhas 

para assegurar a sua sobrevivência. [...] Alguns pousos existentes ao longo destas vias tornaram-se pontos de 

encontro de agricultores e comerciantes, e em torno destes locais surgiram povoados que também eram 

chamados arraias. (DAMASCENO, 2011). 
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 Assú era um importante Arraial da Capitania do Rio Grande e estava localizado no 

sertão e ribeira de mesmo nome. Desde o século XVII, estabeleceu-se como território-rota de 

colonizadores no contexto da conquista do interior da colônia. Já no início do século XVIII, 

configurava-se como passagem e ligação entre as capitanias de Pernambuco e Ceará. Isso se 

constituiu no processo de sua ocupação, seguido da expansão de fronteiras territoriais, relativa 

à busca pela exploração da pecuária, bem como no processo de expansão espontânea de 

fronteiras relativas à agricultura de subsistência. 

A ribeira do Assú teve como principal atrativo para seu povoamento suas terras férteis, 

as quais possibilitam a presença humana.  Essa ribeira “era um centro de alto grau de interesse 

econômico pela fertilidade de suas terras e abundância de seus produtos naturais, como: caça, 

pesca, frutos e madeiras” (CANDÉAS, 2010, p.118). A dinâmica populacional colonial teve 

início com a implantação dos currais de gado, doação de sesmarias e o embate entre os povos 

indígenas que ali estavam e os colonos que iam chegando e querendo a posse das terras.  

A historiadora Jandir Candéas descreve arraial, presídio e casa forte como termos 

associados à defesa armada “... O Sargento-Mor Manoel de Abreu Soares, em 1687, fundou, 

no sertão do Assú um arraial de Santa Margarida, porque ocorrera em 20 de julho. Em 1696, 

Bernardo Vieira de Melo construiu um presídio de Nossa Senhora dos Prazeres, por ter sido a 

24 de abril” (CANDÉAS, 2010, p. 118). Conforme a autora citada percebe-se que no século 

XVII tais denominações (presídio e arraial) eram correlatas a acampamento armado, praça de 

arma ou sítio guarnecido, no decorrer da Guerra dos Bárbaros. Por outro lado, muito 

provavelmente em razão do desdobramento bélico, em decorrência desses litígios e tensões, 

foi criado o Julgado do Assú
39

, sem que ainda existisse a vila.  

Beneficiando-se de sua localização geográfica, a ribeira do Assú se desenvolveu 

aproveitando suas terras favoráveis à criação de gado e com as oficinas de carne seca surgidas 

no século XVIII. A partir daí torna-se uma das aglomerações urbanas mais importantes da 

Capitania do Rio Grande. De forma que, em agosto de 1788, o Ouvidor, Dr. Antônio Felipe 

de Andrade Brederodes, instalou ali, solenemente, a Vila Nova da Princesa, em homenagem à 

Dona Carlota Joaquina (CASCUDO, 1955, p. 113). Após cinquenta e sete anos, a localidade 

receberia o título de cidade, pela Lei Provincial n.º 124, de 16 de outubro de 1845, juntamente 

com São José de Mipibu. Depois de Natal elas foram as duas primeiras cidades da Capitania 
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Julgado era um tipo de circunscrição judiciária com autonomia judiciária parcial e sem autonomia 

administrativa, subordinada a uma câmara. (CHAVES, 2013). 
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do Rio Grande (TEIXEIRA, 2002). Do território de Assú, Angicos foi desmembrado em abril 

de 1833 e recebeu o título de Vila.  

 

3.1.2 Freguesia 

 

As freguesias
40

 ou paróquias constituíam as unidades básicas da administração da 

Igreja Católica. Cada freguesia tinha como administrador um vigário, também chamado de 

pároco, isto é, um padre que era nomeado pelo bispo para ser o administrador da freguesia. 

Em decorrência do padroado
41

, a Coroa era responsável por criar as freguesias, pagar a 

côngrua dos padres e seus auxiliares, manter a construção das Igrejas e a reforma dos templos. 

Com o passar do tempo, as freguesias se tornaram muito importantes para a Coroa portuguesa 

e essa unidade territorial de caráter religioso permaneceu sendo considerada para a 

administração civil. Conforme observa Macedo (2005, p.6 5): 

 

Estado e Igreja no Brasil colonial não eram esferas autônomas. Escapavam, à 

época, a separação formal das duas instituições assim como a noção de 

cidadania, direitos e deveres da pessoa em relação ao Estado sem que não se 

combinassem os encargos para a Igreja [...] A subordinação da Igreja a 

Estado refletir-se-ia, também, no ordenamento do espaço. A administração 

colonial se utilizou tanto da terminologia jurídica quanto de uma delimitação 

territorial criada pela Igreja. 

 

Algumas capelas existentes no sertão, após a autorização da cúria de Pernambuco, 

transformaram-se em capelas curadas, isto é, quando eram visitadas pelo capelão das 

paróquias mais próximas. Com o passar do tempo, algumas dessas capelas ancoraram em seu 

entorno pequenos povoados. Com o crescimento populacional nesses povoados e, 

consequentemente, o crescimento do núcleo da capela, era solicitado ao Bispado do 
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Neste trabalho, os termos freguesia e paróquia são tratados como sinônimos, tendo em vista que a 

documentação dessa época não estabelece distinção entre os dois termos. Foi a freguesia o primeiro nome de 

Paróquia no Brasil, desde o século XVI. Ainda hoje é a freguesia o nome corrente e natural para muitos 

sacerdotes e leigos indicando a paróquia canônica. A freguesia no Brasil divulgou-se do consuetudinarismo 

português, e o freguês, o assíduo, o frequentador habitual, o costumeiro assistente, embora não popular, traduzia 

literalmente a presença fiel do cristão aos ofícios de sua Capela ou de sua Igreja rural. (CASCUDO,1955. p. 9-

10). 

 
41

Regime cuja origem remonta à Idade Média, pelo qual a Igreja institui um indivíduo ou instituição como 

padroeiro de certo território, afim de que ali fosse promovida a manutenção e propagação da fé cristã. O 

padroado concedia ao rei poder para nomear cargos eclesiásticos, criar paróquias e dioceses, recolher os dízimos; 

tendo o dever de manter a Igreja. (VAINFAS, 2000). 
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Pernambuco a criação da Paróquia
42

. Se a paróquia fosse colada
43

, recebia um vigário 

dedicado unicamente a ela, remunerado pela Coroa. 

Nas freguesias, uma das principais funções do vigário era zelar pelo cumprimento dos 

ensinamentos religiosos aos fregueses. No entanto, durante o século XVIII, a influência que a 

Igreja mantinha sobre as pessoas na Colônia foi perdendo forças. Teixeira (2001) apresenta o 

motivo da perda do espaço das autoridades eclesiásticas para as câmaras. Essa falta de 

obediência não acontecia somente nas Vilas de índios, onde o Padre Visitador
44

 dava 

orientações ao vigário de uma paróquia nessas vilas. Essa desobediência ocorria também nas 

Vilas dos brancos, porque eles desobedeciam tanto nas frequências das missas quanto nas 

guardas de dias santos.  

A ação pastoral
45

 do oitavo bispo de Olinda, Dom Francisco Xavier Aranha
46

, em 

1759, descreve o descaso dos moradores da Capitania do Rio Grande e ainda faz críticas, 

principalmente aos padres que davam maus exemplos, com a falta de zelo pelo sagrado, como 

responsáveis por essas desobediências (LIVRO DE TOMBO, FREGUESIA DE NOSSA 

SENHORA DA APRESENTAÇÃO - Cidade do Natal, fl. 36v). O visitador, Padre Joaquim 

Monteiro da Rocha, em visita à freguesia de São João Batista de Assú, no ano de 1779, assim 

se referiu aos fregueses e registrou o seguinte: 

 

É abominável a falta de religião que se observa em muitos fregueses destas 

freguesias, os quais sem justa causa que os desculpe deixem de ouvir a Santa 

Missa nos dias de preceito [...] e não cessão de trabalhar nos domingos e dias 

santos, antepondo lucros temporais aos interesses eternos. (LIVRO DE 

TOMBO, FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO - 

Cidade do Natal, fl. 69v). 

 

A freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, de Natal, era a única da Capitania até 

o início do século XVIII e alcançava boa parte do seu território. Segundo Medeiros Filho 

(1991), a freguesia de Nossa Senhora da Apresentação foi criada ainda em 03 de fevereiro de 
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Aqui o núcleo da capela assume a função do aumento populacional em torno da mesma.  

 
43

Paróquia colada era aquela que tinha um padre administrador indicado pelo Bispo Diocesano e que o mesmo 

recebia um salário pago pela Coroa portuguesa. Código de Direito Canônico. Cân. 157. p. 69. 

 
44

Padre visitador era aquele que pertencia a uma Diocese e visitava as paróquias pertencentes àquela diocese. 

 
45

Missão realizada por aqueles que são enviados pela competente autoridade eclesiástica para realizar a obra das 

missões, como tais podem ser escolhidos, clérigos seculares ou membros de institutos de vida consagrada ou de 

sociedades de vida apostólica. Código de Direito Canônico 784, p.377. 

 
46

Bispo de Olinda no período de 1754-1771. 
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1598, antes mesmo da fundação da Cidade de Natal, tendo como primeiro vigário o Padre 

Ambrósio da Siqueira. E, depois da fundação da cidade, em 1599, é que foi dado início à 

construção da Igreja Matriz. 

Com a expansão do povoamento, no século XVIII, foram criadas dez freguesias pelo 

interior da Capitania do Rio Grande. Cinco delas em antigas Missões que, a partir do diretório 

pombalino
47

, passam à condição de Vila de Índios. O século XVIII marcou o 

desenvolvimento dos instrumentos administrativos da Igreja como consequência da 

resistência do processo colonizador. As fazendas de gado que se fixaram pelo sertão deram 

origem a alguns povoados, onde mais tarde foi criada a maioria das Vilas na Capitania do Rio 

Grande.  

Geralmente, as freguesias eram criadas antes das Vilas, implicando na presença de 

padres, igrejas e capelas, que correspondiam principalmente às áreas de assistência religiosa, e 

apesar de existirem pequenos povoados, abrangiam grandes áreas onde a população vivia 

dispersa em diferentes lugares. Abaixo as freguesias no século XVIII. 

 

Quadro 3 – Freguesias e Vilas na Capitania do Rio Grande criadas no século XVIII 

DENOMINAÇÕES FREGUESIAS VILAS 

Vila Nova da Princesa (Assú) 1726 1788 

Vila Flor (Missão de Igramació) 1762 1762 

Goianinha 1746 1832 

Vila do Príncipe (Caicó) 1748 1788 

Pau dos Ferros 1753 1856 

Vila Nova de Extremoz (Missão de Guajiru) 1768 1760 

Vila de São José do Rio Grande (Missão de Mipibu) 1762 1788 

Vila de Portalegre 1764 1761 

Apodi (Missão do Apodi) 1766 1833 

Vila Nova de Arês (Missão de Guaraíras)  1758 1760 

 

Fonte: Oliveira (2002) e Fátima Martins (2005) 

                                                           
47

Diretório Pombalino foi um documento criado em 1755, órgão composto por homens de confiança do governo 

português, cuja função era gerir os antigos aldeamentos. Com tal medida, o governante português extingue o 

poder dos jesuítas (Regimento das Missões) e o entrega aos colonos. Pombal proibiu a utilização das línguas 

maternas e do nheengatu (uma espécie de dialeto), tornando obrigatório o uso do idioma português em toda a 

Colônia.  
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Conforme Câmara Cascudo (1955, p.114), duas dessas Freguesias perderam a 

categoria paroquial: a de Vila Flor, que foi transferida para a povoação do Saco do Uruá (atual 

Canguaretama) pela Lei provincial n.º 468, de 27 de março de 1860,e foi instalada no ano 

seguinte; e Extremoz, por provisão do governador do Bispado de Pernambuco, Chantre José 

Joaquim Camelo de Andrade, em 23 de maio de 1874, perdeu a freguesia, para a povoação de 

Bôca da Mata (atual Ceará-Mirim). 

As freguesias no período colonial eram criadas por Alvará Real (CASCUDO, 1955, p. 

110). A criação das quatro primeiras freguesias, criadas na primeira metade do século XVIII 

(Assú, Vila Flor, Goianinha e Caicó), demonstram para o período o crescimento e a fixação 

da ocupação dos colonos no interior da Capitania. O aumento do número de paróquias tem 

ligação direta com o crescimento da população e o desenvolvimento econômico. Segundo 

Monteiro (2000, p. 54-55), o século XVIII foi um período de formação da conquista do sertão 

e avanço da economia, de forma especial a atividade pecuária.  

A freguesia de São João Batista do Assú era uma das mais antigas da Capitania. 

Localizada na zona sertaneja, com fundação no ano de 1725. Foi canonicamente instituída 

somente no ano seguinte, 1726, sendo seu primeiro vigário o Padre Manoel Mesquita e Silva 

(LIMA, 2002). Do seu primeiro templo, construído de madeira e barro, só há notícias de seu 

estado de ruína e pobreza vinte anos depois, 1746. O Frei Luiz de Santa Thereza dizia, acerca 

da Paróquia do Assú, que: 

 
A trinta (30) léguas de Natal e a (113) léguas de Olinda, está ereta a paróquia 

de São João Batista, no lugar chamado Assú, cujas dimensões, tendo apenas 

(1) ornamento encarnado e branco, recente-se absolutamente de obras de 

prata, não tem capela alguma filial, mas carece de muitas, em virtude da 

extensão de seu território de 40 léguas de comprimento, por 20 léguas de 

largura. (AURICEIA, 1992) 

 

 A freguesia de Assú, em 1775, já possuía Juiz espadano e cura, que compreendia toda 

a ribeira do Assú. Tinha 03 capelas filiais, 96 fazendas, 571 fogos e 2.800 pessoas de 

desobriga. (LIMA, 2002). Fazia limites com Macau, Angicos e Santana do Matos. O território 

compreendia as terras entre o Rio Caraú e a margem direita do Rio Assú, seguindo o Rio 

Caraú até o sítio Alegria, e dali caminhando até o distrito de Várgea, em Santana do Matos, 

passando por um lugar chamado Barra, extremo com o Sítio dos Angicos até o sítio 

Malheiros. Passava pelos sítios Malheiros e Tabuleiro Alto, extremo do Sítio dos Angicos 

com Macau, pela margem do rio Assú, e desta margem para dentro do mato duas léguas 

(LIVRO DE TOMBO DA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BATISTA DO ASSÚ. N.º II, p. 1-). 
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A localização geográfica dessas freguesias, criadas no século XVIII, era um fator 

importante. Querendo dar assistência religiosa aos colonos que estavam se fixando no interior 

da Capitania, foram criadas as freguesias de São João Batista, em Assú, no sertão da 

Capitania do Rio Grande, a freguesia da Gloriosa Senhora Santana do Seridó, na ribeira do 

Seridó, que ficava próxima à Capitania da Paraíba e a freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição, em Pau dos Ferros, bem próximo à Capitania do Ceará. No litoral também foram 

criadas, além da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação, em Natal, a freguesia de Nossa 

Senhora dos Prazeres, em Goianinha, para atender a região onde estava localizado o Engenho 

de Cunhaú, de relevante produção açucareira na Capitania do Rio Grande, nesse período. Em 

relação à localização das freguesias criadas no Brasil colonial, Fonseca (2011, p. 83) observa 

que: 

 

A instituição de sedes paroquiais supunha a existência de um núcleo de 

povoamento estável e de uma certa prosperidade nas zonas que seriam 

incluídas dentro de cada freguesia. Ao mesmo tempo, a consolidação e o 

adensamento da ocupação de certas áreas distantes das sedes paroquiais 

existentes tinham geralmente por conseqüência a criação de uma nova 

freguesia. A história da organização eclesiástica das capitanias confunde-se, 

pois, com a história da perenização dos estabelecimentos humanos e do seu 

desenvolvimento. 

 

Ainda conforme a autora citada, pode-se observar que os diversos relatos históricos 

vêm demonstrando que, de modo geral, o momento da consagração, ou seja, da oficialização- 

das pequenas capelas construídas pelos habitantes dentro ou ao lado de suas lavras ou de suas 

roças coincide assim com o início da formação de uma determinada aglomeração humana 

mais estável (FONSECA, 2011). 

As dez freguesias apresentadas até aqui mostram que elas seguem as principais 

ribeiras e acompanham o crescimento populacional da capitania e interesses geopolíticos da 

Coroa (administração das gentes através do aparato estatal/eclesiástico). Além de Assú e 

Caicó, há dois grupos de freguesias relativamente próximas. No atual oeste do Estado, as 

freguesias de Portalegre, Pau dos Ferros e Apodi tinham suas matrizes muito próximas. De 

forma semelhante, no litoral, as freguesias de Natal, Extremoz, Arez, São José do Rio Grande 

e Vila Flor estavam relativamente próximas. Estas informações levam a compreender que essa 

proximidade tinha provavelmente como objetivo facilitar a comunicação entre os vigários e as 

pastorais, levadas às freguesias de vigário para vigário.  

É possível ainda observar que a criação dessas freguesias no século XVIII, na 

Capitania do Rio Grande, tinha como objetivo a ampliação da Igreja, pois, com a criação de 
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novas paróquias, o poder eclesiástico se tornaria mais firme, em consonância com a fixação 

dos colonizadores no Rio Grande. Acredita-se ser importante ressaltar que as freguesias norte-

rio-grandenses foram entregues a padres seculares
48

, ou seja, aqueles que estavam ligados 

diretamente ao bispo. Por essa razão é que, com o aumento do clero secular, que passou a 

administrar no aspecto eclesial a capitania, aumentou a autoridade do bispado de Olinda sobre 

a Capitania do Rio Grande (SILVA FILHO, 2012, p. 15).  

Com a vinda dos padres seculares, criou-se também um dos primeiros problemas que o 

bispo de Olinda, D. Francisco Xavier Aranha, iria enfrentar, pois a pobreza das freguesias, 

algumas delas habitadas por índios, e as baixas côngruas que a coroa pagava aos padres tidos 

como preparados, afastavam o interesse dos mesmos em realizar as tarefas clericais. Sendo 

assim, o bispo propôs ao Governador da Capitania de Pernambuco uma côngrua anual de 74 

mil réis, que fosse semelhante à recebida pelos padres das freguesias que eram habitadas por 

luso-brasileiros (SILVA FILHO, 2012). Aos coadjutores
49

 seriam pagos 25 mil réis. Os casais 

de índios deveriam ser pago ainda meia pataca (160 réis) anual pelos serviços chamados “pé 

de altar”
50

, o que ainda estava muito abaixo do que era cobrado nas freguesias luso-

brasileiras. Assim resolveu-se pagar ainda 72 mil réis aos novos vigários, para despesas com 

transporte e viagens, além de passarem a usufruir da casa e da mobília dos jesuítas que 

habitavam as antigas missões. (SILVA FILHO, 2012). 

A relação que existia entre esses padres seculares eram distintas. Como eles eram 

ligados diretamente ao Bispo, suas ações tinham que ocorrer dentro das fronteiras do mesmo 

bispado. Não podiam ser transferidos para outras regiões, como acontecia com os padres 

regulares, que podiam ser transferidos por seus superiores para qualquer paróquia ou região, 

desde que a Ordem estivesse instalada nesses lugares entre as transferências. Portanto, a 

relação entre o Bispo e os padres seculares era mais direta e o controle onde a administração 

estava nas mãos do seu presbitério era mais afetivo. (SILVA FILHO, 2012, p. 15). 

 

 

 

                                                           
48

Os padres seculares se limitavam às questões relativas à assistência espiritual e administração dos bens da 

freguesia, o que facilitou o acesso da mão de obra nativa pelos colonos e consolidou o controle da Coroa sobre 

os novos aglomerados urbanos.  

 
49

Padres auxiliares do Vigário 

 
50

Batismo, casamento, enterro e outros.  
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Figura 06 – Capitania do Rio Grande: Primitivos caminhos e as primeiras Vilas e Freguesias – século 

XVIII. 

 

Fonte: MONTEIRO, 2000. 

 

Este mapa tem a função de mostrar todas as freguesias e vilas que foram criadas 

durante o século XVIII: a de São João Batista, em Apodi, marcou o fim do período da criação 

das freguesias no século XVIII. A criação das Paróquias no Rio Grande do Norte no século 

XIX somente ocorreu a partir de 1821; a primeira foi a de Nossa Senhora Sant‟Ana, em 

Santana do Matos, em 13 de agosto de 1821. Era a décima primeira após cinquenta e cinco 

anos da criação da freguesia de Apodi. Nesse período já existia a capela no Sítio dos Angicos, 

no entanto não temos conhecimento se existiam as celebrações eucarísticas, tendo em vista 

que não havia a prática sacerdotal de celebrar onde não tinha uma paróquia. O que existia na 

época eram as desobrigas, isto é, quando os padres de outras paróquias visitavam localidades 

sem capelas, com o objetivo de ministrar sacramentos (batismo, eucaristia, crisma e 

casamento), geralmente no período que antecedia a quaresma. 
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3.1.3 Vila 

 

Vila era o núcleo básico de uma jurisdição territorial civil que guardava, em certa 

medida, autonomia política e civil. Era organizado estruturalmente com um governo local, 

representado pelo Senado da Câmara, com a Casa de Câmara e Cadeia
51

 e o Pelourinho. 

Geralmente, essa estrutura era localizada na praça central ou no seu entorno. Como bem 

afirma Chaves (2013, p.01) em relação às vilas: 

 

A vila era a sede do termo e povoação principal. A designação vila era 

utilizada também como sinônimo de termo, abrangendo duas conotações. Ou 

seja, referindo-se à povoação principal e também ao seu termo, o território 

de jurisdição dos oficiais camarários. Cidade constituía em título honorífico 

concedido às vilas que exerciam funções importantes em âmbito religioso, 

político ou militar, correspondendo a uma graduação superior. A elevação de 

uma vila à categoria de cidade conferia-lhe apenas qualificação honorífica. 

Isso era diverso do que ocorria com uma povoação que era elevada ao foro 

de vila. Ela passava por transformações significativas, conformando-se como 

núcleo de poder local em âmbito administrativo e político. Era a partir da 

vila que o termo era administrado, nela instalando a estrutura administrativa, 

cuja principal instituição era a câmara. Isso favorecia seu desenvolvimento 

em vários aspectos, como o urbano e o econômico. 

 

A justificativa alegada nos pedidos para elevação de povoações a foro de vilas 

fundamentava-se na distância entre as mesmas em relação à sede de seus termos e nas 

dificuldades advindas disso, como recurso à justiça civil e criminal. Nesse período, poderia se 

tratar de interesses dos dirigentes locais e de sua capacidade política de negociar junto às 

instituições gerais. O crescimento demográfico estava ligado à prosperidade econômica de 

determinado território, o que não raro demandava as petições de criação de novas vilas. Por 

outro lado, a divisão de território de uma vila em outras poderia dever-se à demanda de poder 

almejada por grupos dominantes, que desejavam a criação de novas unidades administrativas 

no lócus imediato de seu poder. Tais divisões não eram encaradas com tranquilidade pelos 

dirigentes das vilas que perdiam território; a diminuição de área de jurisdição e o retraimento 

da população se traduziam na redução de número de eleitores e de influência política. 

                                                           
51

O Senado da Câmara colonial tinha atribuições de caráter executivo, legislativo e Judiciário. Instituído no 

mesmo momento de criação da vila ou da cidade, o poder municipal tinha como sede a Casa de Câmara e 

Cadeia, edifício que deveria ser obrigatoriamente construído, segundo a legislação em vigor,num período que era 

estabelecido a partir da data da elevação ou da fundação da vila ou cidade. No império, esse período era de oito 

anos, mas era raramente obedecido. De qualquer forma, cabe destacar que a imposição de sua construção num 

período determinado demonstra a importância que tinha não somente o Senado em si, mas o edifício que o 

abrigava, a Casa de Câmara e Cadeia, verdadeira representação arquitetônica e urbanística do poder local. 

(TEIXEIRA, 2012). 
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Nesse sentido, constata-se que a territorialização civil, militar e religiosa da Capitania 

do Rio Grande está ligada às demandas não só geográficas, mas também políticas. Assim são 

as ribeiras que fixam limites entre os espaços, ribeiras essas que também eram lugares onde 

ocorria a sobrevivência, tanto no litoral quanto nos sertões áridos, e que serviriam como 

fronteiras entre as populações sertanejas. Seguem mais tarde, limites que motivam outras 

competências: as freguesias, áreas do acontecer espiritual, se misturavam com o território das 

vilas, que davam, por sua vez, um caráter mais civil decorrente da ordem política (MACEDO, 

2005). 

As vilas eram criadas para se tornarem o centro da vida política e social, pois elas 

detinham o poder administrativo onde era criado um lugar para reuniões políticas dos 

moradores dos povoados e fazendas nos dias de missas e festas, principalmente as religiosas 

(MONTEIRO, 2000). Em relação a esse fato, Macedo (2005, p. 60) relata que: 

 

As vilas como instancia de poder, e posteriormente os municípios, serão o 

espaço de onde partem as deliberações do poder local. Reunidos no Senado 

da Câmara, os homens bons regulamentavam a vida econômica, social e 

política da população rural e urbana. Para tanto, lançavam mão de certos 

dispositivos legais –como as posturas- para estabelecer medidas em proveito 

de suas demandas. O exercício do poder recebia por parte destes 

instrumentos públicos, fóruns de legalidade, legitimando os interesses da 

camada proprietária, basicamente formada de pecuaristas. 

  

A origem das vilas durante o período colonial tinha como principal objetivo atender a 

demandas do povoamento colonial, ordenamento espiritual e o crescimento da economia das 

localidades, em comum acordo, e incentivo e interesse do governo português nas instituições 

do poder civil, como forma de domínio e de apaziguamento dos interesses das lideranças 

políticas da região. Já no período imperial, a criação das vilas deu origem a um debate sobre a 

delimitação e a divisão territorial nas províncias. Outra preocupação em relação aos processos 

de criação das Vilas no período colonial foi como estabelecer os termos, ou seja, a área de sua 

jurisdição, embora não fosse possível estabelecer critérios exatos para demarcar limites, pois 

geralmente eles coincidiam com as freguesias já existentes ou de seus distritos. (CHAVES, 

2013)  

 A influência do poder político e econômico gerado pela pecuária, em algumas vilas, 

principalmente no sertão da Capitania do Rio Grande, contribuiu bastante para o surgimento 

de outras vilas, tendo origens em povoados próximos ou mesmo distantes daqueles das sedes 

dos termos, ou nos locais de encontros de viajantes e vaqueiros. Conforme Cláudia 

Damasceno, 
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Os pioneiros que se instalavam nos sertões das capitanias muitas vezes viam-

se demasiadamente afastados, distantes de suas matrizes. Assim erigiam 

pequenas ermidas, as quais, em princípio, serviam aos ritos religiosos 

cotidianos de suas famílias, de seus escravos e agregados, como também à 

celebração (mais esporádica) dos sacramentos por um capelão de passagem. 

Pouco a pouco, novos fazendeiros instalavam-se nas proximidades e o 

número de fiéis aumentava: os habitantes então requeriam à autoridade 

episcopal a construção de uma capela pública, servida permanentemente de 

um coadjuntor. (FONSECA, 2011, p, 111). 

 

 

 Segundo a autora citada, essas capelas não poderiam estar localizadas em propriedade 

privada. Era necessário que se constituísse seu patrimônio, ou seja, uma propriedade fundiária 

própria ao templo. Para que isso acontecesse, era preciso que um ou vários fazendeiros 

cedessem uma porção de terreno que, além de abrigar o edifício, destinava-se a gerar receitas 

para sua manutenção. Estes doadores de terras passavam a ter direito a diversas honrarias: 

lugares reservados durante as cerimônias, missas e preces especiais, etc. Cada ermida possuía 

um ou vários “fabriqueiros,” que eram pessoas encarregadas de administrar seus bens e 

finanças, e que, algumas vezes, organizavam-se em irmandades, cuja invocação podia, ou 

não, coincidir com o santo patrono da capela (FONSECA, 2011, p. 111). 

 

3.2 As famílias de elite e a doação de terras com fins religiosos e políticos 

 

A origem de alguns dos municípios do atual Estado do Rio Grande do Norte está 

muito marcada pela ação de famílias que estruturaram seu patrimônio no período colonial. 

Famílias essas que se constituíram a partir da economia ancorada no criatório e que, por 

motivos devocionais e de territorialização do seu poder, promoveram a doação de terras à 

Igreja, glebas que seriam o primeiro rascunho de povoações, vilas e cidades.  

Assim aconteceu em Angicos, cuja origem narrada pela historiografia local fornece 

indícios de que Antônio Lopes Viegas, descendente da família Dias Machado, foi quem 

desencadeou o processo de territorialização da vila. O termo fundação é geralmente expresso 

na historiografia regional para enfatizar a ação de um único indivíduo que age como um 

filantropo. Na verdade, necessita-se de cautela, pois, a despeito de a doação de terras para a 

Igreja ser um ato individual, é também um ato de afirmação do poder local do 

indivíduo/família, ou seja, é um ato de devoção, mas, ao mesmo tempo, um projeto político. 

A tradição local relata que Antônio Lopes Viegas chegou a Angicos ainda muito 

jovem. Segundo essa narrativa, um vaqueiro do Sítio dos Angicos foi comprar gêneros 

alimentícios em Extremoz, freguesia que estava em condições de abastecer grande parte dos 
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sertões norte-rio-grandenses. Ao se preparar para a volta, apareceu-lhe um rapaz, dizendo-se 

órfão e solicitando um emprego. Atendendo ao pedido, o vaqueiro trouxe-o para Angicos, a 

fim de que ele se tornasse seu ajudante. Sendo assim, anos depois o vaqueiro morreu e Viegas 

foi o candidato indicado ao seu posto, pois ele conhecia as possibilidades do trabalho na terra 

e os segredos da profissão (ALVES, 1940). 

Em 1760, Antônio Lopes Viegas, com o capital que acumulou, comprou por 280$000 

(duzentos e oitenta mil réis) o sítio dos Angicos ao Coronel Miguel Barbalho Bezerra. Ali ele 

constituiu uma família numerosa, em terras onde criava gado e plantava lavouras. Foi em uma 

porção de suas terras, portanto, que ele teria “fundado” a Vila dos Angicos. Na certidão da 

compra do Sítio dos Angicos, documento localizado no livro Angicos, escrito por Aluízio 

Alves, consta que dentro das terras adquiridas estavam também o sítio Conceição, pertencente 

ao Coronel Antônio da Rocha Bezerra, terras essas que haviam sido doadas por petição de 

sesmaria a Joana da Rocha Bezerra, em 24 de junho de 1735. 

 

O contraente comprador Antonio Lopes Viegas, morador da Ribeira do Assú 

[...] que comprou o sítio dos Angicos, com uma légua de terra com suas 

águas e logradouros e tudo o mais que lhe pertencer ao dito sítio dentro da 

dita légua de terra, cuja légua de terra testa com as terras do sítio da 

Conceição do Coronel Antonio da Rocha Bezerra, que a houve por data de 

sesmaria do governo da Capitania a qual estava sendo vendida a Antônio 

Lopes Viegas pela quantia de duzentos e oitenta mil réis
52

. 

 

Os proprietários de terra e criadores de gado tinham um grande envolvimento com as 

atividades cotidianas do pastoreio, de maneira que era possível uma proximidade entre o 

senhor e o vaqueiro da fazenda. Para Macêdo (2005), os homens da família iniciavam muito 

cedo o trabalho, no pastoreio, na apartação e na montaria. Além disso, os proprietários de 

terras dos sertões, sendo sesmeiros ou não, não eram originados da aristocracia portuguesa, e 

embora muitos fossem originados do reino ou nascidos na colônia, vinham de uma extração 

social inferior. Muitos eram pobres camponeses sem terras no reino e que, movidos pela 

oportunidade de encontrar terras devolutas nos sertões e serem proprietários, apostavam na 

possibilidade de que isso pudesse lhes dar estabilidade, ao invés de padecerem na Europa sem 

nada possuir. Os sertões estavam de certa forma mais abertos a essa possibilidade, visto que 

do espaço açucareiro as melhores terras já tinham sido distribuídas, especialmente àqueles 

mais próximos ao poder metropolitano. 
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Informação do livro Angicos de Aluízio Alves, mas o autor não informa a fonte.  
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Não bastava ser somente proprietário de terras. Era necessário também estender uma 

rede de poder cuja eficácia e perenidade passavam necessariamente por alianças 

matrimoniais. Porém, não foi possível encontrar nas pesquisas realizadas o documento do 

casamento de Antônio Lopes Viegas. Pesquisando, no entanto, o casamento dos seus filhos, 

encontra-se registrado no Livro de Casamento III da Paróquia de São João Batista
53

, em Assu, 

do período de 1792 a 1808, que Antônio Lopes casou-se, em 1760, com Ana Barbosa da 

Conceição, filha do português João Barbosa da Costa, residente na Vila da Princesa (Assú), 

que é o mesmo que assina como testemunha a escritura de compra do sítio dos Angicos, feita 

por Viegas. E desse casamento nasceram onze filhos, sendo sete do sexo feminino e quatro do 

sexo masculino. 

 

Figura 07 – Família e formação de parentesco na casa dos Lopes Viegas 

 

 

Fonte: Livro de casamento III da Paróquia de São João Batista em Assú- 1792-1808; além de dados 

genealógicos apresentados por Trindade (2011; 2013) 
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 Acervo do Arquivo da Cúria, na Catedral Metropolitana de Natal, 
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Por meio da figura acima, expõe-se a construção da estrutura familiar, a partir do 

casamento de Antônio Lopes Viegas (1.A) e Ana Barbosa da Conceição (1.B), filha de 

português proprietário de terras na ribeira do Assú. O gráfico enfoca também a manutenção e 

expansão da rede de parentescos, através de matrimônios das filhas do casal, (1.A e 1.B) com 

homens procedentes de outras capitanias, como foi o caso do casamento de Mariana Lopes 

Viegas com Francisco Teixeira de Souza, que veio da Paraíba, e Micaela Lopes com João 

Pereira, que veio do Pernambuco, assim como Felipa Lopes Viegas com Antônio Martins dos 

Santos, que também veio do Pernambuco. Igualmente ocorreram casamentos entre filhos de 

famílias proprietárias do próprio lugar, como foi o caso do enlace matrimonial entre Francisco 

Lopes Viegas e Ana Joaquina de Azevedo, filha de um português também sesmeiro na Ribeira 

do Assú.   

A rede de parentesco possibilitava que, embora se ramificando, fosse preservado um 

núcleo comum. Nesse sentido é significativo registrar que os desdobramentos do casamento 

entre Francisco Lopes Viegas e Ana Joaquina de Azevedo tenham dado origem à família 

Azevedo, ainda existente em Angicos. Assim como o enlace matrimonial entre Mariana 

Lopes Viegas e Francisco Teixeira de Souza, que originou a família Souza, ainda existente na 

atualidade, no referido município. Após a morte do Coronel Antônio Lopes Viegas, sua 

família continuou ligada aos trabalhos na terra, o que será constatado através de documentos a 

seguir.   

Não raro detecta-se, na história colonial, situações em que, através da doação de terras 

para construção de uma Capela, em seu entorno foi se desenhando um povoado e, 

posteriormente, uma vila. Muitas das grandes cidades deste país tiveram essa origem. Nessa 

direção foi que, em 1812, o Alferes Antônio Lopes Viegas (Júnior) e outros parentes, 

resolveram empreender a obra da construção da capela, marco inicial da futura Paróquia de 

São José dos Angicos. A escritura da doação da terra para iniciar a construção foi lavrada em 

30 de junho de 1813, conforme se comprova: 

 

Escritura de doação para patrimônio da capela que está a erigir no lugar dos 

Angicos neste termo do Glorioso São José, que fazem o Alferes Antônio 

Lopes Viegas e sua mulher Francisca Pereira de Souza, de quarenta braças 

de terra em quadro do dito lugar dos Angicos[...] aos trinta dias do mês de 

junho o ano de mil oitocentos e treze, termo da Villa Nova da Princeza da 

Capitania do Rio Grande da Comarca da Parahiba do Norte, na casa de 

morada do Alferes Antônio Lopes Viegas[...] em presença de testemunhas 

abaixo assignadas me foi dito que elles são Senhores e possuidores de mansa 

e pacífica posse de uma porção de terras pró indivizo neste Sítio dos Angicos 

que houveram por herança em partilhas de Inventários de seus falecidos Pais 
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e sogros Antônio Lopes Viegas e Anna Barbosa da Conceição. 

(ESCRITURA de doação para patrimônio da Capela do Glorioso São José. 

Documento n. 29, Pasta 08 – Arquivo do Patrimônio da Arquidiocese de 

Natal). 

 

 

 O Alferes Antônio Lopes Viegas, após o donativo das quarenta braças de terras doou 

também seis vacas de criação para rendimento e construção da Capela, com a única condição, 

que “elles doadores e fundadores da Capela e seos e descendentes terão sepulturas livres das 

grades para sima e os seos escravos e famulos e os ditos seos filhos e descendentes das grades 

para baixo da dita Capella sem pagamento do que se chama fabrica”. (ESCRITURA de 

doação para patrimônio da Capela do Glorioso São José. Documento n. 29, Pasta 08 – 

Arquivo do Patrimônio da Arquidiocese de Natal). 

Percebe-se o plano de salvação atrelado à questão familiar, ao instituir os lugares 

sociais no próprio desenho de localização espacial de cada pessoa da “casa” a ser perpetuada 

na igreja. Não se tem conhecimento dos motivos, mas o fato é que não existe nenhum Lopes 

Viegas sepultado dentro da Igreja Matriz de São José dos Angicos.  

 

Figura 08 – Família de Antônio Lopes Viegas Júnior 

 

 

Fonte: Livro de Casamento III da Paróquia de Assú- período histórico: 1792/1808; localizado no 

Arquivo da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Natal; além de dados genealógicos apresentados 

por Trindade (2011; 2013) 
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O Alferes Antônio Lopes Viegas Júnior casou-se com Francisca Pereira e desse 

casamento tiveram um filho, Alexandre Lopes Viegas, sendo este também um dos doadores 

de terras para a construção da Capela, juntamente com sua prima e esposa Constância Maria 

do Nascimento, filha de Fellipa Lopes Viegas. Após a construção da Capela, e prosperaram a 

população e as demandas espirituais, a consequência seria a criação da paróquia, empreitada 

que levou vinte e três anos para se efetivar, percorrendo caminhos muito distantes do da vila 

sertaneja.  

Em 1816, achando-se no Rio de Janeiro, o tenente-coronel José Correia de Araújo 

Furtado, homem abastado do Assú, requereu, em nome dos angicanos, ao Ministro do Reino, 

a elevação da capela de Angicos à Sede Paroquial. O Ministro, favorável à requisição, 

ordenou não só informar ao Vigário da Freguesia do Assú, a quem se subordinava a capela, 

como à respectiva Câmara Municipal. Porém a solicitação não foi pacífica. O padre Joaquim 

José de Santana, na época pároco de Assú, se posicionou contra e justificou dizendo que 

Santana do Upanema, atual Augusto Severo, já reivindicava esse feito havia muito tempo 

(ALVES, 1940, p. 65)
54

. Novamente o pedido seria postergado. 

De posse dessas informações, o Alferes Viegas esteve no Rio de Janeiro, onde 

insistiria do pleito já feito por José Correia de Araújo Furtado. Nesse sentido, conferenciou 

com pessoas ligadas ao governo, mas, segundo Alves (1940), o volume de trabalho na capital 

o deixara doente, mentalmente perturbado (ALVES, 1940, p. 66)55. No Rio de Janeiro, porém, 

encontrou-se com o Padre João Theotonio de Sousa e Silva
56

, que lhe prometeu lutar pela 

Freguesia de São José dos Angicos. Daí o Alferes Viegas lhe entregou toda a documentação 

com as conquistas já realizadas até então, especialmente o voto favorável da Câmara de Assú. 

Com um novo e capcioso aliado à causa, teve início um novo e bem sucedido capítulo, pois o 

Ministro do reino deferiu favoravelmente a súplica do referido Padre João Theotônio. Este, 
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cf. ALVES, 1940, p. 65. No entanto o autor não nos dá maiores informações de fontes; sabe-se apenas que 

Joaquim José de Santana era o padre da Freguesia de São João Batista, em Assú, porque o registro se encontra 

no Livro de Tombo II da Paróquia de Assú. 

 
55

 Idem. 

 
56

Primeiro vigário colado na freguesia de Santana do Matos, com permanência no cargo até o fim de sua vida. 

No Rio Grande do Norte, Santana foi sua primeira e única paróquia. Paraibano, nasceu em 1794. É ignorada a 

data de sua ordenação sacerdotal, que certamente deve ter ocorrido nos seminários de Olinda ou São Luiz do 

Maranhão. Foi muito do seu interesse e cuidado a criação da freguesia de Santana do Matos, o que denota que, 
antes da criação da freguesia, o padre João Teotônio já residia em Santana. “Tinha a idade de 77 anos e 55 de 

vigário de Santana do Matos. Foi sepultado no cemitério da cidade”. Livro 03 – fls 18v, do arquivo paroquial de 

Santana do Matos, livro de óbito. Levitas do Senhor (BEZERRA, Mons. s/d, p.81-83). 
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em seu retorno ao Rio Grande do Norte, trouxe uma Provisão e permissão para que fosse 

declarada a sede da Matriz, Angicos ou Sant‟Ana do Matos, o lugar que fosse mais central.  

Como foi antes mencionado, o aliado tinha outras intenções, pois não executou na 

íntegra o pedido de Viegas. Em 1821, chegando o vigário João Theotonio a Santana do 

Matos,  declarou-a sede da Freguesia, ficando a capela de São José dos Angicos filial àquela, 

assim como a de Nossa Senhora da Conceição, em Guamaré.
57

 Somente em 13 de outubro de 

1836, na Resolução n.º 09, o presidente da Província, João José Ferreira de Aguiar, criou a 

Paróquia de São José dos Angicos. Para seu vigário foi nomeado o Padre Manoel Antônio dos 

Santos Morais Pereira Leitão, cuja posse ocorrera perante a Câmara Municipal, presidida pelo 

Coronel Jerônimo Cabral Pereira de Macedo, no dia 22 de maio de 1837. (LIVRO de Tombo I 

da Paróquia de São José dos Angicos, p. 05). 

Dando continuidade ao patrimônio religioso de Angicos, em 1849 a paróquia de São 

José também recebeu de Dona Damázia Lopes Viegas uma doação de quarenta braças de 

terras, conforme os termos da escritura: 

 

nesta Povoação de Angicos, da Comarca da Cidade do Assú Província do 

Rio Grande do Norte, Damázia Lopes Viegas possuidora de uma sorte de 

terra neste Sítio dos Angicos, que houve por legítima de seos finados pais, a 

qual terra mansa possue em mansa e pacífica posse, livre de hypotheca, 

embargo, ou aresto judicial, e assim como a possue, muito de sua livre 

vontade, sem coação de pessoa alguma, della terra faz tão somente pura e 

irrevogável doação de quarenta braças de medição[...] sendo a mesma terra 

conexa em roda de outra doação, que anteriormente fes o seo finado irmão 

Alferes Antonio Lopes Viegas ao mencionado Santo
58

. 

 

Nesse período, a igreja já era um prédio de regulares proporções, graças aos esforços 

do Padre Félix Alves de Souza
59

, que foi administrador da Paróquia de São José dos Angicos, 

do ano 1845 a 1895, atendendo assim ao crescimento da população e consequentemente aos 

cultos religiosos.  A antiga capela, ainda pequena e pobre, tornava-se mais digna de uma 
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Anais da Biblioteca Nacional 1881. 

 
58

Escritura de doação de quarenta braças de terra em quadro, na povoação de Angicos, feita por Damázia Lopes 

Viegas. Documento n.º 28 Pasta 08 – Arquivo do Patrimônio da Arquidiocese de Natal. 

 
59

Nascido na Paraíba em agosto de 1820. Ordenou-se sacerdote em 1844, e em 1845 veio para Angicos e, por 

procuração do presidente eleito, Coronel Jerônimo Cabral Pereira de Macedo, o padre assume a presidência da 

Câmara Municipal. Com concurso feito em 1846, tornou-se vigário colado de Angicos e aí permaneceu até o fim 

de sua vida. Faleceu em Natal, no dia 07 de dezembro de 1895, com 75 anos de idade, 50 de vigário de Angicos 

e 51 de sacerdócio, sendo sepultado na igreja matriz de Angicos. Levitas do Senhor. (BEZERRA, Mons. s/d. 

p.44-45). 
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autonomia desejada. Após a doação de Damázia Lopes, o padre Félix Alves de Souza deu 

continuidade aos serviços com o objetivo de aumentar o templo, pois, construída a capela 

em1813, somente em 1834 foi realizada alguma manutenção física do prédio, por Francisco 

Antônio Teixeira, casado com Mariana Lopes Viegas, e concluída pelo capitão Francisco 

Lopes Viegas, filho do patriarca angicano. Damázia Lopes, ao doar quarenta braças de terras, 

em 1849, aumentou o patrimônio, em redor da primeira doação feita por seu irmão, o Alferes 

Antonio Lopes Viegas Júnior
60

.  

Como já mencionado anteriormente, segundo o Padroado, a coroa tinha a 

responsabilidade de zelar pela manutenção das igrejas; no entanto, os recursos destinados pela 

coroa não eram suficientes para manter o clero e as igrejas. Dessa forma, os leigos tinham que 

participar da manutenção e construção dos templos. As irmandades também eram instituições 

importantes nesse sentido, pois era através de suas ações que as igrejas eram reformadas, 

oratórios e capelas eram erguidas, ornamentos e imagens eram adquiridos e as cerimônias 

litúrgicas realizadas, marcando solenemente as festas religiosas das comunidades (SILVA 

FILHO, 2012). 

No entanto, é importante ressaltar que a função das irmandades para ajudar na 

manutenção da Igreja, durante o período colonial, não estava resumida somente a construção 

de templos. Para a historiadora Larissa Pontes, os párocos eram tidos, de uma forma geral, 

como adversários dessas irmandades, por impor a elas sua autoridade e seus direitos. A 

historiadora afirma ainda que essa autoridade era cotidianamente contestada (PONTES, 

2008). É, portanto, inegável que as irmandades mantinham uma relação estreita com os 

vigários, mesmo que essa relação por vezes fosse conflituosa. Eram os vigários que oficiavam 

as cerimônias encomendadas e organizadas pelas irmandades, fossem nas festas de seus 

patronos ou nas exéquias de seus membros e ainda em momentos devocionais como a 

procissão e Missa das Almas (SILVA FILHO, 2012). 

Assim sendo, até meados do século XIX, devido sua reduzida extensão o templo não 

comportava mais o número crescente de fiéis. Segundo Alves (1940, p.72-73), o padre Félix 

Alves de Souza, em seu relatório apresentado, em 1865, ao Juiz Corregedor, Dr. Luíz 

Gonzaga de Brito Guerra, declara ser “urgente e indeclinável a necessidade de trabalhar-se na 

Igreja Matriz, para que se pudesse colocá-la em estado de prestar-se ao culto público com 

                                                           
60

Escritura de doação de quarenta braças de terra em quadro, na povoação de Angicos, feita por Damázia Lopes 

Viegas. Documento n.º 28 Pasta 08 – Arquivo do Patrimônio da Arquidiocese de Natal. 
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decência”. Foi a partir dessa declaração que o padre Félix Alves de Souza rogou pela ajuda de 

seus paroquianos, já que ainda não existiam movimentos ou associações organizados que 

assumissem a administração desse serviço. Então, ele próprio assumiu a administração, pois 

se achava, na condição de pároco, mais diretamente interessado em aumentar o templo, que 

passou a “medir quinze braças e duas polegadas de comprimento por cinco braças e 62 

polegadas de largura”. (ALVES, 1940). 

Antes dessas últimas reformas, o patrimônio eclesiástico foi acrescido por uma 

doação, feita em 1862, por Alexandre Lopes Viegas, filho do Alferes Antônio Lopes Viegas e 

neto do Coronel Antônio Lopes Viegas. Em ambas as doações, aparecem o padre Félix Alves 

de Souza como testemunha, o que deixa transparecer sua inspiração interessada e dominante 

na paróquia. 

 

Escriptura de duação de huma sorte de terra, que fasem ao glorioso 

patriarcha São José, orago desta freguezia, o Capitão Alexandre Lopes 

Viegas e Azevedo, e sua mulher D.Constância Maria do Nascimento, 

[... ] Aos trinta e um dias do mez de dezembro de mil oitocentos e 

sessenta e dois nesta vila de São José dos Angicos, da Comarca do 

Assú [...] O capitão Alexandre Lopes Viegas e sua mulher D. 

ConstânciaMaria do Nascimento, que os reconheço pelos proprios de 

que se tratão e dou minha fé, a doação de terra compreendida no local 

em que se acha plantado o assude nesta Villa, a iniciar na estrada que 

segue para a cidade do Assú, no lugar em que toca no riacho, indo-se 

por fora para a fazenda Santo Amaro, por elles marido e mulher me 

foi dito, que como proprietários e possuidores de terras pro indiviso 

nos Sítios dos Angicos de que então de mansa e pacífica posse, sem 

contradição de justiça de pessoa alguma, faziam uma porção della 

terra duação pura e irrevogável ao Glorioso Patriarcha São José. Eu, 

Francisco Xavier de Menezes, tabelião público vitalício a escrevi.
61

 

 

 

Assim ficou o patrimônio eclesial depois de três doações: a primeira doação, feita por 

Antônio Lopes Viegas Júnior; a segunda, realizada por Damázia Lopes Viegas e a terceira, 

por Alexandre Lopes Viegas. Segundo Alves (1940), em 1865, o capitão Alexandre Lopes 

Viegas (filho do patriarca) requereu demarcação judicial, pois havia algumas dúvidas sobre a 

doação de terras de D. Damázia Lopes, já que, na escritura, a mesma mandava “respeitar, para 
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Escritura de doação de terras feita por Alexandre Lopes Viegas e sua esposa Constância Maria do Nascimento 

para a construção do Açude São José, no dia 31 de dezembro de 1862, localizado no Arquivo do Patrimônio da 

Arquidiocese de Natal. 
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efeito de cobrança de imposto patrimonial, os prédios dos herdeiros presentes e futuros”.
62

 No 

mês de setembro de 1865 houve a demarcação e, para esclarecer a dúvida, a solução foi 

“formar quadro perfeito com sessenta braças de cada lado, no rumo geral norte-sul, leste-

oeste, de maneira que a matriz ficasse no centro desse quadro”. Após essa demarcação, a 

doação feita por Alexandre Lopes Viegas (neto do patriarca) foi excluída do patrimônio da 

paróquia, prevalecendo a demarcação territorial das terras doadas por Antônio Lopes Viegas 

Júnior e por Damázia Lopes Viegas. Nessa terra doada por Alexandre Lopes Viegas ainda 

existe o Açude São José, construído pelo padre Ibiapina
63

, quando ele também construiu o 

primeiro cemitério anexo à Matriz, obra esta que, segundo consta no Livro de Tombo da 

Paróquia de São José dos Angicos, foi concluída em curto espaço de tempo, no mês de agosto 

de 1862 (LIVRO de Tombo I da Paróquia de São José dos Angicos. p. 92 v). 

 Com as doações de terras para o padroeiro São José, foi possível se formar, em médio 

ou longo prazo, uma concentração populacional ao redor do edifício religioso, pois também 

havia na vizinhança da pequena capela rural uma população em condições para custear a 

remuneração de um capelão. Com estes requisitos, o bispo poderia transformar a capela 

curada em uma capela filial, situação em que poderia nomear um vigário coadjutor
64

. Porém a 

celeridade do processo parecia não ser a marca dessa territorialização eclesial, a julgar pelo 

longo espaço de tempo que a população teve que esperar para ver isso tornar-se realidade, 

exatamente vinte e três anos. 

A construção de uma ermida ou capela era a confirmação da fé de um povo, mas, 

principalmente, a fixação do poder de um grupo familiar. O que importava naquele momento 

para essas famílias era exercer esse poder político e econômico e para a Igreja local era que 

existissem pessoas em condições de receberem os sacramentos. Cascudo (1955, p. 17) 

informa que 
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Escritura de doação de quarenta braças de terra em quadro, na povoação de Angicos, feita por Damázia Lopes 

Viegas. Documento n.º 28 Pasta 08 – Arquivo do Patrimônio da Arquidiocese de Natal. 
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Homem culto, filho de Francisco Miguel Pereira e Teresa Maria, formou-se em Direito, tendo ocupado cargos 

na magistratura e na Câmara dos Deputados. Decepcionado, abandonou a vida civil para seguir o catolicismo. 

Aos 47 anos, iniciou uma obra missionária, percorrendo a região Nordeste em missões evangelizadoras, 

erguendo inúmeras casas de caridade, igrejas, capelas, cemitérios, cacimbas d'água, açudes. Ensinou técnicas 

agrícolas aos sertanejos – atuação que inspirou no Nordeste o Padre Cícero e Antônio Conselheiro – defendeu os 

direitos dos trabalhadores rurais. O zelo apostólico do Padre José Antônio Pereira Ibiapina, no percurso do 

século XIX, no interior do Nordeste brasileiro, deixou marcas significativas, não apenas na organização posterior 

da Igreja, mas, sobretudo, na vida das pequenas comunidades desta região. (Enciclopédia Britânica do Brasil 

Publicações Ltda. On-line, p. 23. Acesso em 20 de jan. de 2015). 

 
64

Quando as necessidades pastorais das capelas necessitavam de um pároco auxiliar, este seria indicado pelo 

bispo diocesano. Código dos Direitos Canônicos. Cân. 403, p.191.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_dos_Deputados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cacimba
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_C%C3%ADcero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Conselheiro
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[...] a capela afirmava a presença social organizada, regularidade de 

produção assegurando a existência familiar, grupos vizinhos capazes de 

mútua proteção e auxílio, sistema de caminhos articulando as propriedades 

numa rede de comunicação e convergindo para o centro da oração. 

 

 Não há registro que comprove se a capela de São José dos Angicos, no período entre 

1813 (ano de sua construção) e 1836 (anos da criação da paróquia) possuía assistência 

religiosa regular ou se recebia apenas a visita de algum sacerdote para as desobrigas. A 

paróquia mais próxima seria a da Vila da Princesa, que ficava a uma distância de sete léguas 

(42km).  Por esses dados pode-se deduzir que os angicanos deviam passar muitos meses sem 

que fosse celebrada uma missa na sua capela. O certo é que não há, sabidamente, registro da 

existência de um capelão que atendesse espiritualmente o Sítio dos Angicos.                        

 No desencadear das ações de povoamento e criação da Paróquia de São José dos 

Angicos, os Lopes Viegas aparecem em diversos momentos, formando assim uma rede 

familiar que, certamente, por ligações de matrimônio conseguiam tomar decisões articuladas 

ao seu poder local. Para criar vínculos dentro da Capitania do Rio Grande, seguindo uma 

dinâmica de formação de rede de parentesco, Francisco Lopes Viegas casou um de seus 

filhos, Antônio Lopes Viegas e Azevedo com Maria Izabel da Conceição, filha do seu irmão 

Guilherme Lopes Viegas, que era um homem influente na ribeira do Assú e, juntamente com 

Alexandre Lopes Viegas, fundou a comunidade do Saco, atual município de Itajá.  

Figura 09 – Descendência de Francisco Lopes Viegas 

 

 

Fonte: Livro I de batismo da Paróquia de Sant‟Ana do Matos, 1823-1830, localizado no Arquivo da 

Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Natal; além de dados genealógicos apresentados por Trindade 

(2011; 2013). 
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A partir de meados de 1750, os homens que acumulavam bens, como terras e gado, 

recebiam do rei patente militares de capitães, tenentes, coronéis e alferes, que se juntavam às 

tropas de linha, as forças armadas da Capitania, o que lhes concedia de fato poder político nas 

respectivas áreas onde se instalavam (MONTEIRO, 2000). Assim, no ano de 1800, Francisco 

Lopes pediu e conseguiu do Príncipe regente, D. João, o posto de tenente da Companhia do 

Capitão Manoel Antônio de Macedo, do Regimento de Cavalaria Auxiliar da Vila da 

Princesa.
65

 

 

Carta patente pela qual V. Ex.ª há por bem nomear a Francisco Lopes 

Viegas, no posto de tenente da Companhia do Capitão Antônio de Macedo, 

do regimento de cavalaria Auxiliar da Vila da Princesa no sertão do Assú de 

que foi Coronel Manoel José de Farias que chegou por estreito de Ignácio 

Wanderley que pelo respeito nela relegados. 

 

 

A patente militar conferia ao seu possuidor um poder que poderia ir além de sua 

ribeira. Francisco Lopes Viegas foi o primeiro filho do Coronel Antônio Lopes a receber essa 

patente. Após o Movimento de Pernambuco, em 1817
66

, movimento esse que mobilizou 

também o Rio Grande do Norte, ele foi chamado a Natal por José Inácio Borges, responsável 

pela gestão da capitania. Segundo observa Alves (1940), de viagem para Natal, Francisco 

Lopes encontrou o Capitão André de Albuquerque Maranhão (tio de Jerônimo de 

Albuquerque Maranhão chefe do movimento) prisioneiro de um grupo de soldados que o 

conduziam amarrado e de olhos vendados. Essa ação desagradou a Francisco Lopes, que, de 

imediato, ordenou que fossem entregues as rédeas ao prisioneiro e o livrassem das cordas que 

o prendiam. O comandante da escolta se negou a cumprir a ordem de Francisco Lopes, mas 

chegou a atendê-lo quando este se responsabilizou pelas consequências que poderiam advir 

daquele gesto. 

 Cinco anos após Francisco Lopes receber o título de Tenente, Alexandre Lopes, seu 

irmão, enviou para o príncipe regente, D. João, o pedido de confirmação de uma carta patente, 

em que ele requesitava o posto de Alferes de uma companhia da Cavalaria Auxiliar de Vila da 

Princesa. Na carta que lhe dava a resposta dizia que: 
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Coleção Resgate do RN – Conselho Ultramarino do Brasil/ Rio Grande do Norte – AHU_ACL_CU_018, Cx. 

8, D. 516- Requerimento de Francisco Lopes Viegas para D. João, pedindo o posto de tenente da Companhia do 

Capitão Antônio de Macedo. 
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Sobre o movimento revolucionário de 1817, ver Monteiro (2000, p.105-106). 
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Pela qual V. S.ª haverás por bem nomear a Alexandre Lopes Viegas, no 

posto de Alferes da Companhia do Capitão José Carlos Vidal de Carvalho... 

O Regimento da Cavalaria Auxiliar da Vila da Princesa da Capitania do Rio 

Grande do que foi Coronel Manoel José de França vago pois teve como 

tenente da mesma Companhia Francisco Lopes Viegas, que aparece pelo 

respeito dispendidos.
67

 

 

Figura 10 – Descendência da Família de Alexandre Lopes Viegas 

 

 

Fonte: Livro de Casamento I, 1823-1833, da Paróquia de Sant‟Ana do Matos. Localizado no Arquivo 

da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Natal; além de dados genealógicos apresentados por 

Trindade (2011; 2013). 
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Coleção Resgate do RN- Conselho Ultramarino do Brasil/ Rio Grande do Norte – AHU_ACL_CU_018, Cx. 9, 

D. 581. Requerimento feito por Alexandre Lopes Viegas para D. João pedindo o posto de Alferes de uma 

companhia de Cavalaria Auxiliar da Vila da Princesa. 
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Está explícito, nas duas cartas apresentadas acima, que Alexandre Lopes pediu para 

ocupar a vaga que havia sido ocupada anteriormente por Francisco Lopes Viegas, seu irmão, 

e, por ter sido concedido, é possível que tenha sido pelo poder reunido através dos serviços e 

do empenho da família Lopes Viegas em criar a Vila e a Paróquia de Angicos. Com esses 

dados, evidencia-se uma rica trama de trajetórias familiares, alianças matrimoniais, busca de 

status legitimado por cargos, patentes e territorialização do poder, seja em casamentos, 

linhagens, patentes e espaços delimitados em capelas, paróquias e vilas. O poder local, além 

de "fundar" lugares, instituía-os para si e seus familiares! 
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4 ANGICOS: UMA VILA NO SÉCULO XIX 

 

4.1 A elevação de Angicos a Vila: forças sociais envolvidas 

 

O povo de Angicos de alguns anos a esta data, tem demonstrado elogiosa 

capacidade progressista, doando sua terra com melhoramentos e riquezas 

que devem servir de padrão e orgulho. Para este apogeu o impulsionam a 

inteligência e tenaz operosidade dos seus filhos, a esplendida puberdade do 

seu solo e o acervo de reservas materiais e morais já acumuladas. 

 

(GURJÃO, 1937) 

 

 

 

No período colonial, por determinação metropolitana a criação de vilas e cidades no 

Brasil ocorria através de Cartas Régias, o que, na maioria das vezes, definia a forma da 

implantação e os principais edifícios que elas deveriam conter. As vilas adquiriram maior 

importância no século XVIII, justamente por corresponderem à política pombalina - de 

reforço da vida urbana na Colônia que tinha como meta o controle geopolítico do território e 

de sua população, na América Portuguesa, que tinha como foco o controle geopolítico do 

território e de sua população (TEIXEIRA, 2012). Nesse sentido, por decisão do Marquês de 

Pombal
68

, na segunda metade do século XVIII, com a expulsão dos jesuítas, os antigos 

aldeamentos indígenas- ou missões de catequese- foram contemplados com os foros de vilas, 

em uma deliberada política de ordenamento territorial, que procurava tomar para a Coroa o 

monopólio do poder real sobre o espaço colonial, agora sem os comandos inacianos, mas 

aproveitando-se da sementeira dos aldeamentos para a semeação civil do vilamento. 

Faça-se, entretanto, um parêntesis. É interessante ressaltar que as vilas tinham status 

de sede administrativa no século XIX. Nas primeiras décadas do século XX, porém, já tinham 

perdido, em muitos casos, a relação direta com questões de conquista do território. A 

terminologia de vila nesse sentido político-administrativo permaneceu até primeira metade do 

século XX. Em um movimento que configurava sua extinção, o artigo III do Decreto-Lei de 

02 de março de 1938 instituiu que a sede do município era necessariamente uma cidade e que 

o nome do município deve ser o de sua sede (AZEVEDO, 1956). Nos dias atuais, o termo vila 

perdeu por completo este sentido político-administrativo e é geralmente utilizado, pelo menos 
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 Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Conde de Oeiras e Marquês de Pombal (Lisboa, 13 de maio de 

1699 – Pombal, 8 de maio de 1721) foi um nobre, diplomata e estadista português. Foi secretário de Estado do 

Reino durante o reinado de D. José I (1750-1777).  
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no Rio Grande do Norte, para designar coloquialmente uma pequena localidade, arruamentos 

rurais ou bolsões urbanos ocupados por famílias de baixa renda, que moram, em geral, em 

pequenas casas de alugueis. 

No Brasil pós-Independência, as decisões sobre a criação de vilas passaram a orbitar 

as esferas próximas das demandas das elites regionais, embora ainda fosse prerrogativa 

primeira do governo imperial. Porém, é necessário que se compreenda que esses primeiros 

momentos do Império do Brasil correspondem também ao momento do processo de 

hegemonização das elites “nacionais” e “regionais”, mesmo porque a construção de um 

Estado nacional pressupunha um desenho político-administrativo que contemplasse, em 

alguma medida, o empoderamento dessas elites locais. Nesse sentido, com a independência do 

Brasil as capitanias mudaram sua denominação para Províncias. 

A província do Rio Grande do Norte passou a essa condição em 24 de janeiro de 1824. 

Nessa província, a instância de gestão provincial era formada pelo Conselho da Província que 

deveria ser composto de 06 membros, presidido pelo presidente da província, posto 

correspondente ao do antigo capitão-mor
69

. O Ato Adicional, criado em 12 de agosto de 1834, 

extinguiu os Conselhos Gerais das Províncias que haviam sido instituídos na Constituição de 

1824, no art. 72. E criou as Assembleias Legislativas Provinciais, com poderes para legislar 

sobre economia, justiça, educação, entre outros
70

. Sua aprovação, de certo modo, está ligada 

aos conflitos gerados em torno da Assembleia Constituinte de 1823, e da Constituição de 

1824. Os deputados eleitos para compor essa Assembleia Legislativa eram proprietários 

rurais, mas também padres, militares e aqueles que exerciam cargos públicos de importância 

(MONTEIRO, 2000). Essa Lei fixou o número de conselheiros do referido organismo 

administrativo, que até então era determinado de acordo com a população das províncias. A 

Assembleia do Rio Grande do Norte, uma das menores províncias em termo populacionais, 

devia comportar 20 membros.  

Faz-se importante observar o caso que apreciado nesta dissertação: Em abril de 1833, 

o Presidente da Província do Rio Grande do Norte era Manoel Lobo de Miranda Henrique 

(LIMA, 1929). Em sua gestão foram eleitos os seguintes conselheiros: Antônio da Rocha 

Bezerra, Joaquim José do Rego Barros, Luiz de Albuquerque Maranhão, Padre Manoel Pinto 

                                                           
69

Art. 10 e Art. 11 da Lei de 20 de Outubro de 1823- www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/sn/anteriores a 1824/ lei- 

40978- 20-outubro-1823-574639- Publicação Original. Acessado em 21/01/2015. 
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Coleção de leis do Império do Brasil- Publicação Original. www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1824-1899/lei N.º 

16- 12 –agosto- 1834- 532609- publicação original. Acessado em 21/01/2015. 
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de Castro (irmão do Frei Miguelinho), Matias Barbosa de Sá e Bartolomeu da Rocha 

Fagundes. Naquele ano o governo imperial ordenou ao Presidente do Conselho que criasse 

cinco Vilas: Acari, Angicos, Apodi, São Gonçalo e Touros (LIMA, 1929). Até 1833 só existia 

Natal com status de cidade (criada no século XVI) e sete vilas criadas no século XVIII. Estas 

últimas eram: Extremoz, Portalegre, São José de Mipibu, Vila Flor e Arêz (que tiveram sua 

passagem de aldeamentos para vilas, conforme discutido acima) Caicó e Vila Nova da 

Princesa, (CASCUDO, 1955, p. 110). 

As vilas eram sedes de termos e de comarcas, eram os logradouros onde se 

concentravam os ouvidores, juízes, fiscais etc
71

 (SOUZA, 2012, p, 55). Essas autoridades 

tinham a função de ordenar e administrar a sociedade local e representar legalmente a 

autoridade régia. Nesse sentido, a instância camarária, além de se tornar extensão do poder 

real das vilas e cidades do império, funcionavam também como espaços de atuação das elites 

locais, que administravam a vida pública local, principalmente no que se referia à ordem e 

bem viver social.   

Estas representações políticas não se deram de forma pacífica, pois, de qualquer 

forma, colocavam em jogo interesses nem sempre convergentes das frações das elites 

regionais. É possível visualizar bem esta realidade de muita animosidade no conflito entre 

Angicos e Santana do Matos, ocorrido na primeira metade do século XIX. O fato era que 

ambas disputavam os foros de vila em territórios muito próximos. Os esforços de Angicos 

para de tornar vila foram sistematicamente minados pelo Padre João Teotônio, que, embora 

padre de ambas as localidades, fez opção política por Santana do Matos. Câmara Cascudo 

observa que “certamente o padre João Teotônio tudo fez para incluir Santana do Matos no rol 

dessas vilas, pois o mesmo tinha amigos influentes no Conselho e sofreria uma grande 

decepção ao verificar o adiamento da pretensão” (1955, p. 36). E foi o que aconteceu: a 

criação da Vila de Santana do Matos foi adiada para outubro de 1836. O padre João Teotônio 

tornou-se uma das principais figuras emblemáticas nesse conflito que existiu entre Angicos e 

Santana do Matos, no processo de criação das duas vilas. Afinal, as vilas eram expressões 

híbridas, tanto do poder eclesial quanto do poder político.  

Quando Angicos recebeu o título de Vila, em 1833, muito provavelmente o padre João 

Teotônio percebeu que estava perdendo o poder de administrar politicamente Santana do 

Matos, onde era administrador da paróquia. Parece que as tensões sobre a criação da Vila de 

Angicos têm suas origens na disputa de poder em uma configuração política que não era 
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homogênea, cujos indícios de falta de consenso estavam em uma fração dessa elite que 

ganhava vigorosamente projeção local e provincial. O padre João Teotônio, patrocinado pelo 

Alferes Antônio Lopes Viegas, expressão política ancorada em Angicos, fora nomeado para a 

paróquia angicana, embora (por motivos que não se conseguiu apurar), tenha preferido morar 

na localidade vizinha de Santana do Matos, onde era colado. 

O padre teve uma carreira política que, se não teve consenso local, teve uma animação 

que vinha do interior de sua atuação clerical, visto que foi apoiado pelo Padre Brito Guerra
72

, 

um dos principais representantes da Igreja na política provincial e senado do Império.  Havia 

razões para a presença do clero e sua influência na política das províncias do Brasil, pois seus 

representantes por vezes eram as únicas pessoas letradas e respeitadas pelos poderes locais 

que podiam circular com maior autonomia em meio aos conflitos das elites ou mesmo 

envolvendo-se com eles. Nesse sentido, Lacerda (2014, p. 01) relata: 

 

Não foi diferente no Rio Grande do Norte a partir de 1835. A primeira 

Assembleia Provincial Potiguar era dominada por representantes do Clero. 

De um total de vinte deputados nove eram padres: Antônio Xavier Garcia 

d‟Almeida, Francisco de Brito Guerra (Presidente), João Teotônio Souza e 

Silva (Vice-Presidente), Joaquim Álvares da Costa Pereira Manuel Pinto de 

Castro (...), Manuel Cassiano da Costa, Manuel José Fernandes, Pedro José 

de Queiroz e Sá e Tomás de Araújo Pereira. Os deputados provinciais 

tinham agenda movimentada. Agenda que privilegiava compromissos das 

irmandades, a criação de freguesias, de comarcas e de vilas. A principal 

comissão do Legislativo era a Comissão de Assuntos Eclesiásticos. 

 

  

Os padres, no exercício de suas funções eclesiásticas,exerciam forte influência social 

em todas as instâncias da sociedade colonial. As redes de relacionamentos a que eles 
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Francisco de Brito Guerra nasceu na Fazenda Jatobá, povoação de Campo Grande (atual Augusto Severo-RN), 

pertencente à Freguesia da Vila Nova da Princesa (atual cidade de Assu-RN). Em 1800, aos 23 anos de 

idade,ingressa na primeira Tuma do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça, de Olinda. E, em 

dezembro de 1801, aos 25 anos de idade, foi ordenado eclesiástico... E, no primeiro domingo do Advento do 

mesmo ano, o Brito Guerra era consagrado vigário da Freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó, em 

substituição ao Padre Francisco Xavier de Vasconcelos Maltez.  MEDEIROS FILHO Apud Olívia Moraes. Na 

esfera política, a relação de Brito Guerra com a Vila do Príncipe dava-se por sua atuação como deputado 

provincial e geral, bem como Senador do Império. Na política, falava do lugar social e institucional de religioso, 

de vigário colado e morador da Vila do Príncipe, intimamente associado e envolvido por questões da demarcação 

dos limites entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Em 1834, ocorrem as eleições para a primeira legislatura da 

Assembleia Legislativa Provincial, sendo eleito e, na primeira sessão, em 31 de janeiro de 1835, escolhido para 

presidi-la. Permanecendo dessa forma até 20 de março do mesmo ano, quando – se ausentada presidência da 

Assembleia Legislativa Provincial para assumir o mandato eletivo na terceira legislatura da Assembleia Geral do 

Império. Francisco Brito Guerra e a Vila do Príncipe (Rio Grande do Norte, século XIX) MEDEIROS NETA, 

Olívia Morais de. ANPUH 2009.  p. 1-2, 5-6. Fortaleza- CE 
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pertenciam eram muito diversificadas, levando-se em consideração que os párocos construíam 

relações com as autoridades locais em cada freguesia, e também instituíam relações com todas 

as camadas sociais, isto é, homens livres pobres, índios, escravos e etc. Os vigários estavam 

sempre presentes nos momentos mais evidentes da comunidade, nas diversas fases da vida de 

seus fregueses. Sendo pregadores eles exerciam uma determinada influência sobre o 

pensamento e ações de seus fregueses, tendo em vista que, dos altares, eles falavam em nome 

de Deus com a autorização da Igreja e da Coroa. Nesse sentido, esses vigários muitas vezes 

tinham também relações familiares dentro da comunidade que atuavam, fato que estreitava 

ainda mais suas relações com grupos locais.  

Em 1823, nas eleições para os conselheiros da província, o Padre João Teotônio foi 

eleito duas vezes, simultaneamente, tanto para o Conselho Geral da Província, quanto para o 

Conselho do Governo.  Quando foi comunicado de sua escolha para os dois conselhos, em 

agosto de 1823, o mesmo só respondeu à demanda em 02 de abril de 1824, informando estar 

ciente de sua eleição para os dois Conselhos e que preferia apenas assistir às sessões do 

Conselho Geral da Província. Não havia, no entanto, incompatibilidade entre os dois cargos e 

as duas missões, pois, ambos os conselheiros, muitos pertenceram às duas casas, pois os 

conselhos “tinham como objetivos propor, discutir e deliberar sobre os assuntos mais 

importantes e interessantes de suas Províncias, formando projetos peculiares e acomodando-

os às suas localidades” (CASCUDO, 1955, p. 37).  

Constata-se que, também no período do Império brasileiro, o clero se distinguiu das 

demais autoridades. Nesse sentido, acredita-se que os padres, por serem, por meio do trabalho 

pastoral, figuras influentes junto a toda a população, esse fato possibilitava facilmente a 

transposição do poder espiritual para o secular, e é provável que isso tenha acontecido em 

Santana do Matos, com o Padre João Teotônio. Homem de Igreja e apoiado pela elite local, o 

padre contava com capital político suficiente até mesmo para contrariar esta mesma elite, 

visto que, na esfera provincial, poderia contar com o suporte corporativo de outros políticos 

padres. 

A princípio, Angicos tinha alguma subordinação a Santana do Matos. Angicos 

contava, entre 1821 e 1836, com uma capela que era filial da Paróquia de Santana do Matos. 

Porém, com a criação da Vila de Angicos, Santana do Matos ficou política e 

administrativamente  dependente daquela. Este fato certamente abalou as bases da elite 

política santanense, na qual tinha assento o Padre Teotônio, e com o qual esta fração política 

reagiu. Como observa Cascudo (1955, p. 37),  
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Não apenas o padre João Teotônio, mas os elementos ponderáveis na 

economia e sociedade local arrojaram-se na tarefa de libertar-se de Angicos 

ou, não sendo possível, suprimi-lo, voltando santanenses e angiquenses às 

condições de munícipes da Vila da Princesa como outrora eram. 

 

 

Ainda conforme documentos avulsos encontrados no Instituto Histórico e Geográfico 

do Rio Grande do Norte, uma Ata da Sessão da Câmara da Vila da Princesa, de 14 de janeiro 

de 1834
73

, dava conta de que 

 

...Leu-se um requerimento de João Batista da Silva Ferreira, Antônio da 

Silva de Carvalho, e mais habitantes do distrito de Santa Anna do Matos, e 

Freguesia, pedindo que a Câmara levasse ao Conselho da Província, para 

este levar ao conhecimento da Augusta Assembleia, para esta suprimir a 

Villa de Angicos, e ficar aquele  município anexo a este, como era antes, o 

que entrou em discussão aversando esta, deu a hora, pelo que disse o Senhor 

Presidente que ficasse para a ordem do dia seguinte. Manoel de Melo 

Montenegro Pessôa. Secretário da Câmara Municipal da Villa da Princesa 

em virtude da Lei... 

 

 Os pedidos para supressão da vila de Angicos não cessaram. Mas, mesmo assim, o 

Presidente da Câmara Municipal da Villa da Princesa, Antônio Barbalho Bezerra, no dia 27 

de fevereiro de 1834, instalou a Câmara Municipal da Vila de Angicos, que funcionaria até 12 

de janeiro de 1835, sob a Presidência do Capitão Jerônimo Cabral (FERREIRA, 1957).   

Ao ser desmembrado de Assú (Vila da Princesa) , em 1833, Angicos encontrou fortes 

adversários, mas também encontrou aliados: Joaquim Álvares da Costa (juiz de paz), 

Francisco Martins de Miranda, Antônio Francisco Bezerra (proprietários de terras) e outros 

(CANDÉAS, 2010). É importante mencionar que a localidade de Guamaré, também 

localizada na Ribeira do Assú, passou a ser termo de Angicos, o que ampliava o seu capital 

político.  

A influência do clero na política formal da província do Rio Grande do Norte vinha 

sendo consolidada desde as primeiras décadas da Independência política do Brasil: dos vinte 

deputados eleitos para a Assembleia Provincial do Rio Grande do Norte, nove eram 

sacerdotes, dentre eles o Padre João Teotônio. Não é difícil imaginar o que os angicanos 

temiam com a configuração dessa Assembleia, se atentassem para esta representação 

eclesiástica significativa. Precavendo-se contra as ações do Padre João Teotônio, em janeiro 

                                                           
73

Rio Grande do Norte. Ata da Sessão da Câmara da Vila da Princesa, de 14 de janeiro de 1834. Instituto 

Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Pasta 208.  
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de 1835, os juízes de paz
74

 de Angicos e Guamaré, Vicente Ferreira Barbosa e Joaquim 

Alvares da Costa, e mais 271 pessoas de Angicos e 221 de Guamaré, escreveram para o 

Presidente da Província, Quaresma Torreão, declarando que 

 

[...] se achão muito satisfeitos com a criação da Villa d‟Angicos, por ser o 

centro do Termo, e por terem os seus recursos mais perto do que tinhão 

quando eram sujeitos a Villa Nova da Princesa,não precisarem passar no 

inverno o caudaloso Rio Assú...E assumem fazerem a Caza de Câmara, sem 

dispêndio do Thesouro Público. (CANDÉAS, 2010, p. 120) 

 

No entanto, com todas essas tratativas, na primeira sessão da Assembleia Provincial, 

no ano de 1835, o Padre João Teotônio, que tinha sido eleito vice-presidente da Assembleia 

Legislativa, levantou-se contra a autonomia de Angicos, em favor de Santana do Matos. 

(ALVES, 1940, p. 101).  

É importante ressaltar que Angicos não tinha representação na Assembleia, fato que 

facilitou a pressão parlamentar do padre de Santana do Matos de ter seu pedido acatado por 

sua forte atuação, pois não havia na Assembleia Legislativa quem encampasse na luta pela 

Vila de Angicos, em oposição ao padre. Sendo assim, em 28 de março de 1835, o presidente 

Basílio Quaresma Torreão sancionou a Lei n.º 26, suprimindo a Vila de Angicos e revertendo 

o seu município à Villa da Princesa, de onde tinha sido desmembrado. 

 

Basílio Quaresma Torreão, Presidente da Província do Rio Grande do Norte: 

Faço saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa 

Provincial Decretou, e eu sanciono a Lei seguinte: Art. 1.Fica suprimida a 

Villa de Angicos, revertendo o seu Município para a Villa da Princesa, 

d‟onde foi desmembrado. Art. 2. Ficão de nenhum efeito as disposições em 

contrário. Mando para tanto a todas as Authoridades, a quem o 

conhecimento e execução da referida Lei pertencer, que a cumprão e facão 

cumprir tão inteiramente como nella se contem. O secretário da Província a 

faça imprimir, publicar e correr. Cidade do Natal aos vinte e oito dias do mês 

de Março de 1835, décimo quarto ano da independência e do Império
75

. 

 

Tanto Quaresma Torreão que assumiu a província do Rio Grande do Norte (1833-

1836) quanto Ferreira de Aguiar (1836-1837) eram pernambucanos. O primeiro esteve entre 
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os revolucionários de 1817 (CASCUDO, 1939). Nesse sentido, é importante ressaltar que a 

nomeação de políticos de fora para a presidência das províncias era uma estratégia empregada 

pelo poder central, medida que se pensava eficiente para garantir que esses agentes tivessem 

mais atenção à defesa dos interesses do Rio de Janeiro, pois, pela falta de vínculo com as 

facções locais, seria evitado o partidarismo regional, precaução potencializada pelo pouco 

tempo que cada presidente de província costumava permanecer no cargo (SOUZA, 2012). 

Mas atuando como presidente da província do Rio Grande do Norte, entre 1833 e 1836, a 

gestão de Quaresma Torreão contrariou a premissa de que o preenchimento desse cargo era 

caracterizado pela intensa rotatividade (DOLHNIKOFF, 2005). Para inteirar-se e participar 

mais intensamente do jogo político na província, é possível perceber pelos relatórios de 

Quaresma Torreão que os conflitos entre o governo central e os políticos da província do Rio 

Grande do Norte se declaravam mais fortemente na relação com as vereanças, tradicional 

espaço de atuação das autoridades locais. 

O discurso com que o novo Presidente da Província do Rio Grande do Norte, Ferreira 

de Aguiar, abriu a segunda sessão da Assembleia, em 02 de setembro de 1836, percebia em 

tom grave o desassossego provincial. 

 

Esta província senhores, que em nada cede às outras do Império, quanto ao 

espírito de quietação, e que parece encerrar em seu seio o Trono da benéfica 

Paz, esteve a pontos de ver tremolar o sangrento estandarte da guerra civil. A 

Lei Provincial de 28 de março do ano passado que suprimindo a Villa 

D‟Angicos, criada em virtude da resolução do Conselho do Governo de 11 

d‟Abril de 1833, mandando reverter o seu Município para a Villa da 

Princesa, ministro e causal; por quanto, descontentes os habitantes d‟aquela 

Villa, d‟uma Lei que lhe tirava certa representação, na ordem social, 

endereçaram ao meu antecessor uma petição em que pediam que não 

sancionasse a Lei, que então se discutia; mas, não tendo aparecido um 

resultado propício, por isso ela requeriam foi sancionada, outra petição foi 

acompanhada de quase duzentas pessoas, na qual requeriam, que se 

suspendesse a execução da referida Lei até que vós, tomando os seus 

queixumes em consideração a revogasse...
76

 

 

 

No mesmo discurso, o Presidente Ferreira D‟Aguiar pedia aos habitantes de Angicos 

que obedecessem à Lei de 28 de março e se comprometeu em trazer para a Assembleia 

Legislativa o objeto de suas queixas. Ele compreendia que a Lei de 28 de março não trouxe 

benefícios para nenhuma das duas vilas envolvidas, e no seu discurso insistia que: “tendo ella 
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unicamente por fim, reunir a extincta Villa d‟Angicus à Villa da Princeza, nem uma utilidade 

se vê em resultar d‟aqui, nem em favor dos habitantes d‟esta, em dos d‟aquela Vila, não 

emfavor dos segundos
77

”. Também emendava que a condição da Vila de Angicos não 

aumentava nem diminuía em nada os impostos, nem assegurava uma melhor administração na 

Vila da Princesa. Nesse sentido, segundo o Presidente, o único objetivo da Lei era privar a 

Vila de Angicos do direito da municipalidade. Finalizando o discurso, Ferreira D‟Aguiar 

garantiu que 

 

deve-se attender a concentração, dispersão, e comodidades dos povos, como 

é consagrado na Carta de Lei de 29 de Novembro de 1832, julgo, que deveis 

revogar aquela Lei Provincial, germen de tantas decidências, e pedra de 

escândalo de tantos descontentes. „A petição que foi dirigida ao meu 

antecessor, vos será apresentada para que não julgueis que encareço as 

circunstancias‟
78

. 

 

 

Nesse sentido, o Presidente da Província não era contra o reconhecimento da Vila de 

Angicos, mas não incluiu na discussão a criação da Vila de Santana do Matos na mesma 

jurisdição, pois achava que poderia apagar os fogos da revolta. Por fim, o Presidente Ferreira 

D‟Aguiar sancionou, em 13 de outubro de 1836, a Lei n.º 09 que instituía: 

 

Art. 1. Fica desmembrada da Matriz de Santa Anna do Mattos, e elevada a 

Igreja Parochial, a Filial Capella de S. José dos Angicos, conservando os 

mesmos benesses e emolumentos Parochiaes que a Freguezia de que He 

desmembrada, em quanto por Lei não for determinado o contrário. Art. 2. Os 

seus limites principiarão na quebrada das águas para o Rio Potengi, e 

salgado, na fazenda denominada Santa Roza, d‟ahi pela Malhada Funda as 

fazendas Conceição e São João....Art. 3. Fica desmembrada do Município da 

Villa do Assú, e instaurada a Villa de Angicos, suprimida pela Lei Provincial 

de 28 de março do anno passado, sendo os seus limites os mesmos marcados 

no artigo antecedente para a Freguezia. Art. 5. Fica sujeita a Disposição da 

Lei Provincial, que manda fazer cadeia, caza de câmara, e patrimônio dentro 

de quatro annos, sob pena de serem suprimidas, e encorporadas àquela 

d‟onde forão desmembradas. João José Ferreira d‟Aguiar
79

.  
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Com essa lei a vitória de Angicos era dupla: ganhava o título de vila e, ao mesmo 

tempo, o direito de Igreja paroquial independente. No entanto, tudo isso estava subordinado a 

um dever: a construção de Cadeia e Casa de Câmara e patrimônio no prazo de quatro anos. 

Entretanto, passados dois anos, o Vice-Presidente da Província, João Valentino Pinagé, em 

um discurso na Assembleia Legislativa, no dia 07 de setembro de 1838, dizia que “só os 

habitantes de Acari cumpriram a condição estabelecida da Lei Provincial de 28 de março de 

1835, sob o número 28, com que foi confirmado sua vila”
80

. 

 

Figura 11 – Vilas criadas na província do Rio Grande do Norte até 1850, com seus nomes 

originais. 

 

 

 
Fonte: MONTEIRO, 2002, p. 123. 

 

A construção da Cadeia e Paço da Câmara teve seu início em 1842 e os serviços foram 

gerenciados até sua conclusão em 1844, por Francisco Lopes Viegas e Azevedo
81

 Manoel 

Alves Espinola, Marcelino José de Souza e Luiz de Oliveira Santana (ALVES, 1940, p. 118-
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119). Esse prédio tinha um andar térreo e outro superior, existindo em Angicos até 1937, 

quando foi demolido porque foi considerado deteriorado e não tinha mais serventia. 

 

4.2 A Câmara de Angicos 

 

Uma vez sendo definitivamente instituída, a Vila de Angicos precisava ser gerida com 

os instrumentos legais da época, através dos serviços da Câmara. No Brasil,a atual gestão 

municipal se alicerça em órgão de caráter legislativo, a Câmara de Vereadores, e em, e caráter 

executivo, representado pela prefeitura e suas várias secretarias e instâncias municipais. A 

Câmara Municipal, além da função primordial de legislar, também controla, fiscaliza e 

assessora a atuação político-administrativa da Prefeitura. As Câmaras da colônia e do império 

já possuíam esses princípios. 

A seguir, serão analisadas as particularidades das Câmaras, partindo das leis que as 

normatizaram na primeira metade do século XIX, especificamente a Câmara de Angicos. 

Além disso, será explanado, dentro do recorte determinado por essa pesquisa, a respeito de 

como ela se adaptou às novas regras e situações impostas pelas autoridades e pelas leis 

imperiais. Mas, antes se faz necessário proceder a uma breve retrospectiva à história da 

criação das Câmaras Municipais no Brasil, analisando sua importância como instituição da 

administração local, para, em seguida, expor as novas representações no império, partindo do 

pressuposto de que, a partir desse período, ela se consolidou para ser uma instituição 

administrativa do cotidiano dos habitantes de uma vila/cidade. 

Em sua obra Formação do Brasil Contemporâneo, Caio Prado Jr. foi um dos primeiros 

a dar importância às Câmaras Municipais durante o período colonial, dando-lhe destaque 

como “cabeça de povo” e,dessa forma, traçando uma relação de fundamental importância 

entre os órgãos administrativos da colônia e os demais membros da população que fez das 

câmaras municipais instituições portadoras de poder (VAINFAS, 2000, p. 88).  Raimundo 

Faoro também elaborou sua análise, vendo a câmara não como uma instituição autônoma ou 

representativa, senão como um elo a mais na cadeia de controle régio. O historiador inglês 

Charles Boxer desenvolveu, com maestria, o tema, buscando identificá-la como uma das 

principais instâncias políticas das colônias portuguesas (VAINFAS, 2000) Evaldo Cabral de 

Melo deu destaque às características fundamentais das Câmaras enquanto espaços 

privilegiados de negociações políticas (VAINFAS, 2000). 

Tanto as Câmaras quanto as Casas de Misericórdia auxiliaram as diversas colônias 

portuguesas a se manterem unidas, destacando-se de tal forma que a elite da sociedade 
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colonial devia tentar pertencer a uma delas, ou às duas.
82

 As Casas de Misericórdia eram, 

irmandades criadas por particulares, sob a autorização da Coroa e tinham funções caritativas 

de importância significativa nos domínios portugueses, promovendo o acolhimento de órfãos 

e enfermos desvalidos.  As Câmaras, por sua vez, se sobressaíam por serem as responsáveis 

pela administração local e,grosso modo, representarem em cada localidade o próprio rei. 

As Câmaras Municipais não foram criações portuguesas, mas remontavam ao domínio 

romano na Península Ibérica. No decorrer dos tempos, essas instituições permaneceram e 

foram sendo remodeladas e apropriadas de acordo com as necessidades de estruturas políticas 

e de governos que se organizaram na península
83

. As Câmaras na América Portuguesa foram 

instaladas pelos capitães-donatários, passando a exercer importantes funções debaixo das 

regras estabelecidas pelas ordenações. Seu desenho formal não se modificou em essência, ao 

longo dos anos, assim como na passagem da colônia para o Império do Brasil. 

Nesse sentido, torna-se interessante compreender o arranjo institucional brasileiro no 

século XIX, de modo que se possa analisá-lo de acordo com o modelo de representação 

política que predominava nos oitocentos. No final do século XVIII, os estudos baseados na 

compreensão do governo representativo a partir do seu nascimento são de especial interesse, 

tendo em vista a abordagem histórica que os permite desvincular representação de democracia 

contemporânea, sendo esta uma variação que surgiu apenas no século XX (DOLHNIKOFF, 

2008). No alvorecer do século XIX, com a chegada da Família Real, foi necessária, no Brasil, 

uma reordenação administrativa apontando para a continuidade de uma política mais racional 

e centralizadora. Nesse sentido, quando a Independência foi proclamada,os caminhos de 

significativas mudanças já estavam abertos, mas as configurações de Estado-Nação baseadas 

em uma legislação ainda estavam por vir. E, em 25 de março de 1824, foi outorgada, por D. 

Pedro I, a Primeira Carta Constitucional para o novo país (SOUZA, 1829-1849).  

Nessa Carta Constitucional, as medidas que se referem à administração municipal nos 

despertam um grande interesse. Dos 179 artigos nelas inscritos apenas três foram dedicados 

exclusivamente às Câmaras Municipais. Mas, de acordo com Octaciano Nogueira, ela 
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“representou um enorme avanço sobre a concepção colonial das funções das Câmaras que 

passaram a reger a vida municipal”( NOGUEIRA, 2001, p. 33)  em termos de intervenção no 

espaço urbano. Porém, a Câmara passou a ter uma atuação num nível jamais percebido 

anteriormente, pelo menos no que se refere ao Rio Grande do Norte. O capítulo II do título 

VII da Constituição de 1824 define o nível de formação e funcionamento da Câmara 

Municipal das vilas e cidades e suas contribuições (TEIXEIRA, 2012, p. 67). 

 

O art. 167 propunha a criação das câmaras para todas as vilas e cidades do 

império, competindo a elas o governo econômico e municipal nos espaços de 

sua atuação. Art. 168. Confirmou-se a eletividade nas instituições, e a 

composição seria de acordo com o que a lei designar, e o que tiver o maior 

número de votos será presidente. Art. 169. determinou a posterior elaboração 

de uma lei regulamentar que normatizaria “o exercício de suas funções 

municipais, formação de suas posturas, aplicação de suas rendas, e todas as 

suas particulares e úteis atribuições,” serão decretadas por uma lei 

regulamentar. (TEIXEIRA, 2012, p.72).  

 

 

 A instituição das Câmaras Municipais de que fala o art. 169 só ocorreu quatro anos 

depois, com a Lei complementar de 1.º de outubro de 1828, que estabelece com detalhes as 

funções da Câmara. O tempo de mandato, ou seja, o tempo entre cada eleição, que, para o 

antigo senado, era de um ano, passou a ser de quatro anos para as câmaras. O número de 

vereadores foi fixado em nove para as cidades e sete para as vilas, diferenciando-se, assim, da 

quantidade de representantes municipais da câmara, que variava segundo a importância da 

localidade (TEIXEIRA, 2012, p. 72). Quem ocupava o cargo de presidente da Câmara era o 

vereador mais bem votado nas eleições municipais e passava a ser a figura mais importante.  

A partir de então, ele também era responsável por substituir a figura do ouvidor e ministrar as 

eleições. 

 A lei complementar veio em 1.º de outubro de 1828, que obrigava tal instituição a 

cuidar especificamente da vida da vila, estabelecendo normas e criando novos limites às 

municipalidades no Império; com isso, passou a ser chamada com justiça de Regimento das 

Câmaras Municipais. Na interpretação de May Godoy, foi também a primeira 

inconstitucionalidade perpetrada pelos nossos legisladores, pois, conforme a autora, a 

Constituição outorgou às Câmaras o poder de governo municipal, mas a lei de 1828 derrogou 
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tal prerrogativa, limitando sua autonomia e dando-lhe um caráter puramente administrativo.
84

 

No entanto, esse regimento representou um avanço ao determinar as normas para estabilidade 

e o funcionamento dessas instituições.  

A partir dessas determinações, as sessões ordinárias passaram a ser obrigatórias e 

estabelecidas com certa periodicidade. Claro que, quando comparadas aos dias atuais, as 

sessões eram pouco frequentes; no entanto, as sessões ordinárias aconteciam provavelmente 

com maior regularidade naquele período do que no período colonial, se forem levados em 

consideração as informações contidas nos documentos analisados neste trabalho.  

Após a criação da lei de 1828, o deputado Diogo Antônio Feijó elaborou uma 

publicação particular que se tornou um manual de orientação às instituições camarárias. Trata-

se do Guia das Câmaras Municipais do Brasil no desempenho de seus deveres (FEIJÓ, 

1930)
85

 Esse Guia pode ser entendido como um texto complementar à lei de 1.º de outubro de 

1828, onde Feijó discutia a necessidade da câmara pautar-se por seu regimento. Segundo 

Carlos Eduardo França de Oliveira, “o Guia de Feijó foi uma espécie de manual pedagógico 

que definia conceitos e explicava como os membros da administração municipal deviam 

proceder em cada atividade” (OLIVEIRA, 2009, p. 207).  Após prestar alguns 

esclarecimentos sobre o Regimento das Câmaras Municipais, Feijó explicou, 

minuciosamente, como as câmaras deviam se portar no exercício de seu governo. Além disso, 

ainda atenta a uma preocupação dos liberais em organizar as Câmaras e enfatizar uma 

disciplina interna e uma forma de caminhar pautada em princípios reflexíveis que 

culminassem com um bom governo. Isto é, da Lei e do Guia muitas das origens das 

formalidades chegavam mais ordenadas ao conhecimento dos responsáveis por determinar e 

administrar o espaço público. 

Composto de noventa artigos, dispostos em cinco títulos, o Guia tratava sobre a 

“forma da eleição das Câmaras,” as “funções municipais,” as “posturais,” a “aplicação das 

rendas”, desfazendo os padrões pouco estruturantes do período colonial.  Segundo Faoro, esse 

Guia se apresentava como um modelo eficiente para constituir definitivamente o governo 

municipal; uma norma do governo central para que os municípios com seus vereadores e 

juízes não se perdessem no exercício de contribuições mal delimitadas. (FAORO, 1997, p. 
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177). Foi esse Guia que fixou uma nova forma da instituição, criou suas atribuições e o 

processo para a sua eleição e dos juízes de Paz. 

Como bem observou Miriam Dolhnikoff, o Guia tinha a função de ensinar os modos 

do Estado moderno: a forma como os vereadores deviam se comportar no exercício de suas 

funções. Eles instruíam a municipalidade sobre cada passo a ser dado, da posse dos 

vereadores até a maneira pela qual se devia discutir e deliberar; particularizando o 

comportamento do legislativo e cada ato administrativo interno, indicando quão distante 

deviam estar tais municipalidades das regras mais banais do Estado moderno. 

(DOLHNIKOFF, 2005, p. 46-48). Mas como já apontamos Feijó elaborou tal Guia para tornar 

a Lei de 1.º de outubro mais inteligível, acrescentando, é claro, uma pitada de sua ilustração. 

A primeira Câmara de Angicos, como dito anteriormente, foi criada no dia 27 de 

fevereiro de 1834, e funcionou até doze de janeiro de 1835, sob a Presidência do Capitão 

Jerônimo Cabral, mas, mesmo após ser extinta, em 19 de janeiro de 1835, houve uma sessão 

extraordinária na qual os vereadores ainda apelavam para o Presidente da Província, para que 

fosse mantida a Vila de Angicos. Nessa ocasião eram seus primeiros membros: Antonio 

Francisco Bezerra da Costa, Miguel Francisco da Costa Machado, Francisco de Borja Soares 

Raposo da Câmara, José Teixeira de Souza, João Manoel da Costa Melo, Antonio Lopes 

Viegas e Azevedo e Alexandre Lopes Viegas e Azevedo. Os dois últimos eram irmãos, sendo 

filhos de Francisco Lopes Viegas e Ana Joaquina de Azevedo.
86

 De acordo com as 

informações da historiadora Juliana Teixeira de Souza, 

 

No período colonial, as câmaras costumavam contar com apenas três 

vereadores para deliberar sobre as atribuições da municipalidade, e um 

almotacé para fiscalizar e fazer as correições. No entanto, o Regimento de 

1828 elevou o número de vereadores e determinou que as legislaturas teriam 

duração de quatro anos, quando anteriormente eram renovadas anualmente. 

Para que as propostas dos vereadores fossem aprovadas era preciso que pelo 

menos cinco deles estivessem presentes nessas sessões, que ordinariamente 

ocorreriam quatro vezes por ano, com duração mínima de seis dias, embora 

fosse possível a convocação de sessões extraordinárias para a resolução de 

matérias urgentes, que não deveriam ser poucas, haja vista as atribuições das 

câmaras incidirem sobre questões centrais do cotidiano da população. 

(SOUZA, 2012, p. 237). 
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No Artigo 23 da Lei de 01 de outubro de 1828, era determinado que “não podem 

servir de Vereadores conjunctamente no mesmo anno, e na mesma cidade, ou villa: pai, e 

filho, irmãos, ou cunhados, enquanto durar o cunhadio, devendo, no caso de serem nomeados, 

preferir o que tiver maior numero de votos”
87

. No entanto, a câmara de Angicos, logo na sua 

primeira legislação, desobedeceu a essa lei quando elegeu e empossou os dois filhos de 

Francisco Lopes Viegas, e mais três primos legítimos de uma mesma família. 

 

Os sete componentes da Câmara Municipal faziam parte de um núcleo 

familiar. Eram todos parentes consangüíneos ou por afinidade do Patriarca 

da região, o português João Barbosa da Costa. Por exemplo, Antonio 

Francisco, João Manoel e Miguel Francisco eram primos legítimos. 

Francisco de Borja era sogro de duas filhas de Miguel Francisco. Alexandre 

Lopes Viegas e Azevedo e Antonio Lopes Viegas e Azevedo eram netos de 

Anna Barbosa da Conceição, filha de João Barbosa. José Teixeira era 

parente dos Lopes Viégas
88

. 

 

 

              Em relatório feito pelo ministro Joaquim Vieira da Silva, este informou que, além da 

escassez de vereadores, algumas câmaras estavam com dificuldades em eleger seus 

representantes, alegando que “tem por vezes acontecido não quererem, as [pessoas] que se 

acham habilitadas, sujeitar-se a semelhante ônus por uma retribuição, de que não carecem, ou 

que é muito inferior ao interesse, que tiram de suas ocupações ordinárias”
89

. Percebe-se que 

atuar como vereador nas vilas e cidades distantes dos centros maiores não compensava 

financeiramente, pelo menos para os mais abastados, homens considerados da sociedade 

local, como eram os grandes proprietários de terra e comerciantes. Esse relatório conduz à 

formulação de duas hipóteses: ou era em razão da carência de pessoas aptas para ocupar os 

postos de vereança ou manobra política de uma família que tinha um histórico antigo nos 

comandos da política local.  

A partir de 1.º de outubro de 1828, os vereadores eram eleitos através do voto nas 

eleições municipais e para tomarem posse tinham que residir há pelo menos dois anos nos 

limites do termo. (SOUZA, 1830-1840). Era necessário nomear funcionários para a câmara e 

para compor esse quadro precisava de um porteiro, um secretário, um fiscal e um procurador. 
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Desse modo, torna-se possível conhecer a função de cada um desses funcionários, iniciando 

por aquele que registrava as atas que agora se inserem na composição de parte deste trabalho. 

O Secretário da Câmara: Esse funcionário era nomeado pela câmara; sob sua responsabilidade 

estava à escrituração de todo o expediente da Câmara, organização e guarda de seus livros, 

assim como emissão de certidões que lhe fossem pedidas sem precisão de despacho, 

recebendo emolumentos por elas, além da gratificação anual e proporcional ao trabalho 

realizado, paga pelas rendas do Município (SOUZA, 2012). Conforme observa Feijó, ele 

devia ser homem de bem, escrever com acerto, ser zeloso com a escrituração, conservação, 

guarda, ordem e segurança dos papéis da Câmara. Uma importante tarefa sua era a de 

fazer,por meio do porteiro e do seu ajudante, a remessa dos ofícios e a fixação dos editais, 

posturas etc. (FEIJÓ, 1830, p. 8-9). Nesse sentido, verifica-se que pelas mãos dos secretários 

passavam, entre outras informações, os documentos notificando as regras de convivência que 

seriam publicadas para a população. 

Ao Procurador competia a arrecadação e aplicação das rendas e multas, destinadas às 

despesas do Conselho; defender os direitos da Câmara perante a Justiça; demandar perante os 

Juízes de Paz a execução das posturas e a imposição das penas aos infratores; dar conta da 

receita e despesas camarárias, trimestralmente, nas sessões do órgão. Para isso, receberia 6% 

de tudo quanto fosse arrecadado, salvo se esse rendimento fosse superior ao trabalho 

executado, quando a Câmara convencionaria com ele a gratificação merecida. (SOUZA, 2012, 

p. 71). O representante desse cargo deveria ser nomeado por quatro anos e era um empregado 

muito importante para a edilidade, em virtude de que era dele a tarefa que movimentava o 

capital, tarefa esta que envolvia bens da Câmara e gerava lucros para a instituição e para o 

próprio procurador. Ainda mais, as sanções das posturas dependiam de sua atuação, por isso 

Feijó afirmou em seu guia que esse indivíduo devia “ser pessoa ágil, fiel, capaz de arrecadar 

com prudência e exação as rendas do Conselho”, merecendo inclusive “a consideração da 

Câmara em cujo nome exerce o seu oficio.” (SOUZA, 2012, p. 71). 

Havia uma teia de comunicação e ação que interligava as funções dos trabalhos entre 

os participantes da Câmara Municipal de Angicos.  A título de exemplo, cita-se a postura da 

Câmara de Angicos aprovada em 19 de outubro de 1837 e encaminhada para a Assembleia 

Legislativa no dia 24 do mesmo mês e ano, pois, quando ocorria uma infração das posturas, o 

fiscal anotava o fato e informava ao Porteiro da Câmara ou a um dos seus ajudantes. Estes 

últimos tinham a função de notificar o ocorrido ao Procurador que deveria comparecer 

pessoalmente perante o Juiz de Paz, requerendo a punição dos infratores. Quando o problema 
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fosse da alçada das justiças ordinárias, o Procurador deveria constituir Advogado e 

Solicitador.   

Em relação ao porteiro, no art. 28 da lei de 1.º de outubro de 1828, único documento 

disponível para a realidade estudada, está disposto apenas que ele também seria nomeado “e 

sendo necessário, um, ou mais ajudantes deste, encarregados da execução de suas ordens, e 

serviço da casa com uma gratificação paga pelas rendas do Conselho”, que fosse proporcional 

ao trabalho prestado. (SOUZA, 2012, p. 71-72). O regimento pode não ter dado maiores 

esclarecimentos sobre as funções do porteiro. Porém, Feijó cuidou muito bem do assunto; 

conforme o deputado, esse indivíduo devia “ser uma pessoa limpa, capaz de desempenhar 

com seriedade e exação o serviço de que for encarregado pela Câmara e Fiscal”. Cabia a este 

funcionário atender aos chamados da mesa, organizar a entradas das pessoas nas sessões para 

encaminharem seus respectivos requerimentos e ofícios, ir à casa do fiscal de freguesia nos 

dias e horas marcadas, servindo-se de um ou mais ajudantes, também nomeados, para 

executar as ordens do fiscal (FEIJÓ, 1830, p. 10). 

Conforme o historiador Williams Souza (2012, p. 72), entre todos os funcionários das 

Câmaras Municipais, os fiscais e seus suplentes eram os que tinham, ou pelo menos deveriam 

ter, uma atuação mais próxima da população. Os fiscais eram pessoas que as câmaras 

municipais nomeavam para servirem por quatro anos em cada vila ou cidade existentes. A 

interferência camarária no dia a dia da população ocorria principalmente através da 

fiscalização desses funcionários. A eles cabia vigiar a observância das posturas policiais, 

promover a execução pela advertência aos que fossem obrigados a elas, ou de forma particular 

ou por meio de editais, executar as ordens da edilidade e comunicar-lhe o estado de sua 

administração, servindo-se do Secretário e do Porteiro para o dito expediente. Eram 

responsáveis também pelos prejuízos que porventura fossem ocasionados por sua negligência, 

podendo até serem multados ou demandados pelo Juiz de Paz, em caso de gravidade e 

continuação de arbitrariedades que fossem prejudiciais à Câmara.  

Feijó foi quem deu maior importância dessa autoridade para a Câmara e para as vilas e 

cidades. Segundo ele, o Fiscal era o primeiro empregado da Câmara e devia ir à Sessão da 

Câmara para dar “parte circunstanciada por escrito da sua Administração e lembrar as 

providências que julgava necessárias à prosperidade do Município”. Ele era o executor de 

suas Ordens e Posturas, o principal Agente da Administração do Município. Chegou até a 

dizer que era o fiscal quem dava “vida e movimento às deliberações da Câmara, sem a qual 

tudo seria tardio, incerto e sem energia”. Por ele se faria as alienações, arrematações, o 
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arrendamento dos bens do Conselho; se daria as licenças e se obteria todas as informações 

necessárias (FEIJÓ, 1830, pp. 11-12). 

Para a historiadora Juliana Teixeira de Souza, esses últimos indivíduos 

desempenhavam um papel principal no governo municipal, tinham a função de ficarem 

encarregados de atender as deliberações dos vereadores, de vigiar a observância das posturas, 

de promover a sua execução, de advertir a autuar os infratores, de impor multas, dar parte à 

vereança do estado da sua administração e tudo mais que fosse julgado conveniente. Nesse 

sentido é possível afirmar que os fiscais eram os principais responsáveis para dar execução às 

determinações exaradas pelo legislativo municipal (SOUZA, 2012 p. 236). 

 

seus cuidados com a higiene pública, quando disciplinava a matança 

de animais e despejo dos restos, ou proibia o depósito de lixo em vias 

públicas; a preocupação com a saúde, higiene e assistência se 

manifestaram desde o inicio do seu funcionamento e implicavam 

maior atenção com a circulação e segurança dos transeuntes.Entram 

também no bojo de suas ações questões mais particulares, como 

instituir e cobrar taxas e impostos- uma das atribuições e ações que 

muito interessavam a Câmara, desde que esses ou parte deles fossem 

para seus cofres.Além dessas ações as Câmaras também fiscalizavam 

os estabelecimentos comerciais, aprovavam ou não a construção e 

reparos de edificações; cobrava foro pelos terrenos que lhe 

pertenciam, intervindo em particularidades do dia-a-dia da vila
90

. 

 

 

Nas atas das sessões da Câmara de Angicos realizadas em fevereiro de 1835 e em 

outubro de 1837, faz-se pertinente observar que, durante a década de 1830, tais indivíduos 

tinham um destaque cada vez maior no processo de administração da vila, fiscalizando as 

obras e colocando empregados subalternos nas obras que fossem feitas à custa da vila, 

vistoriando e fazendo correições determinadas por posturas ou de ordem especial da Câmara, 

assim como vigiando a arrecadação e administração das suas rendas e a conservação dos seus 

bens e direitos; acionando o Procurador para punir os contraventores por meio de Juiz de Paz 

ou cuidando para incuti-las na sociedade através de editais, exatamente como estava 

determinado no Guia de Feijó. 

Em seu Guia, o deputado Feijó não falava do que era experiência real, e sim, falava de 

um ideal, pois ele não levou em consideração que o fiscal dependia da atuação de outras 
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autoridades: que o número desses empregados municipais era insuficiente; subestimou as 

astúcias dos homens ordinários: a indisciplina social, inclusive a possível indisciplina e 

ineficiência dessas autoridades. A Câmara precisaria bem mais de que um Fiscal de Câmara 

para ajudar a administrar uma cidade (SOUZA, 2012, p. 73). 

Contudo, em sua visão quase utópica ele ainda chegou a observar que a nomeação do 

fiscal devia recair sobre homens de bem, que gozassem de respeito e consideração no 

Município, pessoas patriotas, que fossem interessadas “pela prosperidade do seu país, e que, 

bem administrando, coopere com suas luzes e lembranças para as acertadas deliberações da 

Câmara”. Em outras palavras, Feijó defendia que a racionalidade e polidez deveriam fazer 

parte tanto das escolhas da Câmara, quanto da vida dos escolhidos para fiscais; e não somente 

isso; necessitava também que as deliberações das Câmaras fossem acertadas e alinhadas pelas 

luzes que encampavam a administração do país naqueles idos do século XIX. Feijó ainda 

advertia que era dever da edilidade “dar muita consideração a este Empregado, de que 

depende o bom êxito de suas deliberações” (FEIJÓ, 1930, p. 13). 

Nisso ele estava aparentemente correto, pois na lei de 1° de outubro de 1828, uma das 

lacunas deixadas foi à inexistência de uma espécie de “poder do executivo” dentro das 

Câmaras municipais, ou seja, não ficou determinado para a administração camarária a quem 

pertenceria a execução de suas deliberações, a não ser a figura do fiscal. Nesse sentido, Feijó 

chegou a afirmar que a lei criou os Fiscais para administrar e os Juízes de Paz para julgar 

(FEIJÓ, 1930, p. 13). Dessa maneira, se a Câmara foi uma instituição criada para, entre outros 

objetivos, civilizar a sociedade, o fiscal figuraria como uma das principais autoridades para o 

processo, ao menos no que foi possível acessar até agora nas posturas já estudadas. Segundo 

Victor Nunes Leal, a Lei de 1° de outubro de 1828 “não instituiu um órgão executivo 

municipal, deixando tal incumbência à própria Câmara e seus agentes.” (LEAL, 1997, p. 138). 

Provavelmente as atividades executivas dessa instituição ficaram a cargo dos funcionários 

subalternos do município, ou seja, foram notadamente delegadas aos Fiscais das Câmaras.  

No que tange à preocupação com a civilidade, limpeza e salubridade da vila, a Câmara 

Municipal de Angicos cuidou em elaborar seu primeiro código de posturas que, como dito no 

regimento e no Guia de Feijó, foi racionalmente estabelecido e tinha mecanismos que 

proibiam os hábitos corriqueiros, considerados como incivilizados e/ou insalubres. Tais leis 

estavam incluídas naquela função dos fiscais já tratada anteriormente e expressavam as regras 

a serem cumpridas no território municipal, além de dar respaldo à vigilância exercida por 

todos os outros funcionários da Câmara. Incorporando as leis, discutiam também sobre as 



95 
 

 
 

ideias modernizadoras e também defendiam uma nova dinâmica para a vila, criando medidas 

que decorriam de necessidades locais. 

No artigo 1.º que tratava das funções municipais, o Regimento de 1828 rezava que as 

câmaras tinham a função de corporações administrativas, não podendo exercer jurisdição 

alguma contenciosa, e essa norma implicava na anulação das atribuições judiciárias que 

vinham sendo desempenhadas desde o período colonial. O Regimento pautado pela proposta 

de centralização do poder chegava a subordinar as câmaras aos presidentes de província, que 

eram considerados como seus primeiros administradores, e aos Conselhos Gerais, substituídos 

pelas Assembleias Legislativas Provinciais pelo Ato Adicional de 1834. Sem a autorização 

dos presidentes de província e do Conselho Geral da Província, os vereadores ficavam sem 

poder realizar obras de grande importância, nem tampouco revogar, criar ou alterar as 

posturas municipais, por exemplo. 

A lei de 1.º de outubro de 1828 proibiu os vereadores de tratar ou decidir negócios que 

não estavam compreendidos no Regimento, como propostas e decisões de desejos em nome 

do povo, ou com objetivo de declarar autoridades, medida que procurava impedir que as 

instituições camarárias continuassem atuando como um espaço de mobilização e 

encaminhamento de demandas políticas por parte das elites locais (TEIXEIRA, 2012, p. 235). 

A autonomia de nomear ou exonerar autoridades de forma autônoma também lhe foi retirada, 

pois, para isso, passou a necessitar da autorização do governo provincial.  

Entretanto, referindo-se ao governo local, isto é, à administração da vida diária das 

populações, é necessário destacar que as reivindicações das câmaras municipais foram 

mantidas, em boa parte, no que diz respeito às políticas de saúde pública, às atividades 

econômicas locais. A ordem do espaço urbano continuou constando entre suas 

responsabilidades. Daí convém enfatizar que, durante todo o Período do Brasil Império, coube 

às municipalidades cuidar não só da saúde pública, mas também da polícia administrativa das 

vilas e cidades.  

Conforme a historiadora Juliana Teixeira de Souza (2012, p. 235), isso significava 

zelar pelo alinhamento, limpeza e iluminação de ruas e praças: prevenir e reprimir a 

divagação dos embriagados e animais ferozes; proteger os criadores de gado, dos marchantes 

e mercadores deste gênero; estabelecer cemitérios fora das igrejas; conservar e reparar 

edifícios e prisões públicas, assim como estradas, caminhos, calçadas, pontes e poços; 

autorizar espetáculos públicos, dar providência à vacinação de crianças e adultos e 

inspecionar o destino dos órfãos pobres; impedir injúrias e obscenidades contra a moral 
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pública e vozerias nas ruas; prover e deliberar sobre a economia e asseio dos currais e 

matadouros públicos; prover sobre a comodidade das feiras e mercados, abastança e 

salubridade de todos os mantimentos e outros objetos expostos à venda pública.  

Permanece notório nos exemplos dados acima que as atribuições e a importância das 

câmaras são inegáveis. Conforme interpretou Charles Boxer, na América portuguesa as 

câmaras foram de fato um dos pilares administrativos, e durante todo o período colonial 

cumpriram um papel importante na administração das regras do comércio, da saúde, da 

higiene, do ordenamento físico e social das vilas e cidades. No entanto, como observou 

Boxer, os poderes das câmaras foram reduzidos drasticamente pelas reformas da 

administração provincial introduzidas pelo novo governo imperial. (TEIXEIRA, 2012, p. 229). 

 

4.3 Medidas de disciplinamento urbano: as Posturas 

 

Conforme o que foi afirmado acima, após a aprovação das novas leis do Império as 

câmaras passaram a ser uma corporação meramente administrativa, não podendo exercer 

nenhuma jurisdição contenciosa. Nesse sentido, os vereadores tomaram ciência do limites de 

suas atuações. Mas, no que se refere ao cotidiano dos que habitavam na vila/cidade, teriam 

por lei a seu cargo tudo quanto dizia respeito à polícia e à economia das povoações e seus 

termos, devendo assim elaborar as posturas policiais. As posturas, como bem definiu Feijó, 

eram simplesmente as leis municipais e deviam ser concebidas por meio de poucas palavras, 

para se ter o entendimento e a conservação na memória por todos. No entender do mesmo 

deputado, precisavam ser práticas e feitas somente quando a necessidade ou utilidade 

reclamasse. (FEIJÓ, 1830, p. 29). 

Em 1837, a Câmara Municipal da Vila de Angicos cuidou logo em promulgar um 

Código de Posturas, publicando-o na Assembleia Legislativa Provincial. A elaboração desse 

código foi uma importante tarefa dessa instituição para o cotidiano econômico da vila,assim 

como era um conjunto de normas e preceitos que buscava obrigar os angicanos a cumprirem 

regras de convívio: determinar os possíveis usos dos espaços da cidade; adentrar diretamente 

na vida das pessoas, tentando transformar seus hábitos; incutir novos costumes; normatizar 

seus espaços, em suma, “civilizá-los”. Sua interferência também se voltava para a disposição 

do espaço da vila, uma vez que, através das posturas eram normatizadas as construções, 

liberando-as ou proibindo-as. Discutia também sobre a estrutura física da vila, onde deveria 

ser descartado o lixo, como serem tratados os rios, terrenos baldios e alagados. Além do que 

interditava a circulação e falatórios de transeuntes em horas impróprias, ou animais em via 
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pública. Tudo era regulado e estipulado multas e prisão para os infratores. Eis um recorte 

substancial desse documento:
91

 

 

A Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte sob proposta 

da Câmara Municipal da vila de Angicos decreta que se observem no dito 

município as seguintes posturas: 1.º todo aquele que desobedecer ao fiscal 

nos objetos de sua jurisdição será multado em seis mil réis, outrez dias de 

prisão. 2.º ninguém poderá botar entulhos de materiais nas ruas da villa e das 

povoações do município para construções de cazas, sem primeiro tirar 

licença da  Câmara, sob pena de seis mil reis de multa, ou de três dias de 

prisão. 3.º Os proprietários que tiverem cazas nas ruas da Villa, e povoações 

do Município serão obrigados a extinguir pelos meios possíveis as formigas 

de roça, que nellas aparecerem, sob pena de seis mil réis, ou dez dias de 

prizão pela primeira vez,e o duplo na reincidência [...]6.º ficão prohibidas em 

horas de silencio vozerias e a todo tempo palavras injuriosas e obscenas 

contra a moral publica, sob pena de seis mil reis ou trez dias de prizão pela 

primeira vez, e o duplo na reincidência
92

 . 

 

 

Observe-se que tais códigos tinham como objetivo incutir novos hábitos nos 

moradores, segundo determinações que levavam em conta os princípios de urbanidade, polícia 

e civilidade. Conforme observou o historiador Raimundo Arrais, a civilidade estava associada 

à remoção dos costumes antigos e sólidos, que deviam ser eliminados, ou pelo menos 

modificados. (ARRAIS, 2004, p. 288). 

Diante dessa pauta, os vereadores de Angicos tinham a necessidade de organizar os 

participantes da câmara, já descritos anteriormente, os quais, segundo os doze artigos do 

Título V da Lei de 1828, deveriam ser nomeados juntamente com seus suplentes. Esses 

participantes eram remunerados pelos serviços prestados e tinham a função de auxiliar a 

edilidade na administração do município e normatização social. Dessa forma, o trabalho de 

um estava diretamente ligado ao bom desempenho do outro.  

Nas posturas da Câmara Municipal de Angicos, constatam-se diversas intervenções 

por parte do fiscal. Os moradores não podiam construir ou interferir no espaço da localidade 

sem a devida licença da Câmara, autorizada pelo fiscal. Um exemplo disso se encontra na 

postura de 24 de outubro 1837, “[...] Todo aquele que desobedecer ao fiscal nos objetos de 
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sua jurisdição será multado em seis mil réis, ou três dias de prizão”
93

. Um trecho da postura 

da sessão ordinária de 06 de fevereiro de 1835 também já havia citado essa atuação. Nas 

citações das posturas, percebe-se nitidamente a importância do papel do fiscal 

 

Ao fiscal fica encarregado correr as tabernas d‟esta Villa; e aos fiscais das 

povoações da mesma no mês de fevereiro de cada ano infalivelmente não só 

para fiscalizar a observância dos artigos antecedentes como rigor [...] 

Achando o fiscal alguma corrupção nos gêneros expostos a venda perceberá 

a exame por dois árbitros nomeados hum por ele e outro pela parte, e 

achando em parte será decidido por terceiro arbitro chamado pelo mesmo 

fiscal, sendo queimados os gêneros corruptos
94

 

 

Esses exemplos citados expõem o poder do fiscal no controle das intervenções 

realizadas pelos moradores de uma vila. Após a Independência do Brasil, as Posturas 

Municipais continuaram como instrumento legal para o controle do espaço urbano e de seus 

habitantes. Elas deixaram de ser regulamentadas pelas Ordenações portuguesas, passando já a 

observar a primeira Constituição do país independente, a de 1824. O Título VII, Capítulo II, 

art. 169 da referida Constituição prevê a utilização de posturas pelas Câmaras Municipais 

responsáveis pela sua elaboração (TEIXEIRA, 2012, p. 57-58). A Lei de primeiro de outubro 

de 1828 dispõe no Título II, Art. 79: “As Câmaras deliberão em geral sobre os meios de 

promover e manter a tranquilidade, [...] regularidade externa dos edifícios, e ruas das 

povoações, e sobre estes objetos formarão as suas posturas que serão publicadas por editais, 

antes e depois de confirmadas” 
95

·. 

Em relação ao espaço urbano, no geral, as Câmaras não tinham um projeto urbanístico 

ao qual as construções devessem se adequar. Em diversas ocasiões, as ruas e ruelas iam se 

formando de maneira espontânea, ainda que sua formação inicial fosse objeto de intervenção 

da Câmara. Como já foi explicitado, a atuação das Câmaras Municipais ia além do controle 

espacial das aglomerações, pois compreendia determinações acerca do próprio 

comportamento dos seus habitantes.  As determinações, a venda de produtos, prescrições 

sobre a criação de animais, o destino de materiais e resíduos de construções, a retirada de 

árvores, a degradação de bens públicos como monumentos e edifícios, a limpeza das ruas e 
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Postura da Câmara de Angicos 20/02/1837. Acervo particular do prof.º João Felipe da Trindade. Membro do 

Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. 
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Postura da Câmara de Angicos 20/02/1835- Documentos avulsos do IHGRN. Pasta 208. 
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calçadas e os mais diversos assuntos, todos esses aspectos eram contemplados na Postura da 

Vila de Angicos, em cujo texto ressalta-se que as obrigações são sempre acompanhadas de 

sanções contra os seus infratores: 

 

Art. 7.º nenhuma pessoa poderá construir edifícios na Villa e povoações sem 

licença da Câmara para esta providenciar sobre alinhamento pena de serem 

os edifícios demolidos a custa do proprietário. Art. 8.º todo proprietário será 

obrigado a limpar trez braças na frente de sua caza e metade de seu que tiver 

ao lado da mesma, sob pena de mil réis, ou hum dia de prizão pela primeira 

vez e o dobro na reincidência. 9.º os proprietários serão obrigados á 

conservar abertas e limpas as estradas públicas, e atalhos aquellas com 

quarenta palmos de largura
96

. 

 

 

Um aspecto digno de nota se refere à preocupação das autoridades municipais com o 

conjunto de parâmetros estéticos dos espaços urbanas, em particular no decorrer do século 

XIX. Essa característica peculiar, visível nas posturas da época, se resumia a duas palavras-

chaves: o alinhamento e o aformoseamento dos espaços públicos, termo que contém uma 

dimensão estética mais clara do que o anterior. Dessa maneira,parece plausível que as ruas e 

as praças regulares acompanhavam necessariamente a definição da beleza paisagística do 

espaço urbano. Mas é sempre bom ter em mente que havia uma grande distância entre a 

intenção normativa e a ação executiva, pois muito do que se propugnava não era cumprido, 

mas a indicação das posturas pelo menos servia como uma baliza para o ordenamento 

“urbano” e os litígios das vilas e cidades. 

Apesar das dificuldades, das lacunas e, várias vezes, da falta de aplicação das Posturas 

Municipais, é possível que, nos exemplos preservados até os dias atuais, as características 

físico-espaciais não só de Angicos, mas também de algumas vilas e cidades do Rio Grande do 

Norte observadas, são produtos essenciais do século XIX. O legado deixado pelo século 

XVIII – tanto no que diz respeito à arquitetura quanto à organização dos espaços públicos – é 

menos percebido nos dias atuais, mesmo que também esteja presente, e essa afirmação se 

alicerça não somente na consistência da ação do poder municipal conquistado no espaço 

urbano, mas principalmente através da ação dos fiscais e da criação de vilas e cidades no Rio 

Grande do Norte, durante o século XIX, em virtude do crescimento desse poder. 
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Postura da Câmara de Angicos 24/10/1837. Acervo particular do prof.º João Felipe da Trindade. Membro 

doInstituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escolha do recorte temporal trabalhado nesta pesquisa deve-se ao fato dos séculos, 

XVIII e XIX terem sido um período de suma importância para se compreender a consolidação 

da presença luso-brasileira no território da Capitania e Província do Rio Grande do Norte. 

Sendo esse período tratado por Câmara Cascudo como o período onde: “o Rio Grande do 

Norte tomou sua fisionomia territorial e a sociedade formou-se realmente, com elementos 

reais, sobre as bases da pecuária que resistiria até o início do século XX, vitoriosamente” 

(CASCUDO, 1955, p. 107). Apesar disso, o espaço territorial desse período onde Angicos 

está localizado ainda é muito pouco estudado. O próprio Cascudo, perante a escassez de 

informações justificou que: “a história pouco aproveitara de essencial nesses cem anos” 

(CASCUDO, 1955, p. 97), entrando em contradição com sua obra, e a de outros autores que 

escreveram sobre a Capitania e Província do Rio Grande do Norte. 

A criação das primeiras vilas no Brasil, durante o Império, ocorreram para atender a 

uma antiga demanda política de grupos instalados em certas localidades e por demarcação de 

novas circunscrições, mediante divisão territorial de termos de vilas. Conforme relatado no 

segundo capítulo, os pedidos referentes à elevação de uma povoação à categoria de vila eram 

animados em nome dos moradores, mas, na realidade, eram as lideranças do poder local quem 

os tornava efetivos. Essas lideranças estavam interessadas na consolidação de que seus 

núcleos de povoamento se transformassem em núcleos de poder local (civis, militares e 

religiosos), tendo em vista que, com a passagem de um povoado a vila, o novo desenho 

territorial corresponderia com mais justeza aos seus desejos políticos. Constituiu-se esse na 

verdade como real critério, evidente que também outros atributos que davam as devidas 

qualificações às povoações a serem elevadas a foro de vila, como: a localização, os aspectos 

populacionais, o desenvolvimento econômico e a capacidade fiscal.  

O movimento em torno da urbanização de Angicos que teve início a partir das 

primeiras décadas do século XIX e significou para o poder público local o desejo de reformar 

os logradouros públicos e as práticas urbanas, no uso e no consumo deste espaço em seu 

cotidiano. Este era um projeto que apontava para intervenções não só na estética da cidade 

(ruas, casas e praças), mas nos modos de vida da população. Ao idealizarem os 

melhoramentos importantes, as municipalidades pretendiam ver realizada, em Angicos, uma 

política de controle e de organização racional do espaço habitado. No entanto, há uma imensa 
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distância entre o que a lei requer e o que na prática se dá. As posturas eram um bom exemplo 

disso, visto que nem sempre sua letra foi cumprida. 

As novas instituições criadas são indícios de que, a partir da década de 1830, a 

preocupação das municipalidades aumentou com a fiscalização na vila. Entre estas 

instituições, estudou-se a Câmara Municipal de Angicos em 1833 e a Paróquia de São José 

dos Angicos no ano de 1836. No que tange à Câmara, os seus funcionários fiscalizavam a 

construção de imóveis comerciais e residenciais, os pesos e as medidas utilizadas nas 

pequenas feiras existentes na época, a situação de conservação das carnes comercializadas e a 

incidência de epidemias na vila de Angicos. O aparecimento da Lei de 1.º de outubro, 

regularizando as Câmaras Municipais, o Código de Posturas e o surgimento dos fiscais na 

década de 1830, parece sintonizar- se com um período em que a política urbana se tornou um 

desafio para as autoridades locais. No projeto de vila da Câmara Municipal, caberia ao poder 

público o papel de urbanizar, restituir a ordem e tornar aproveitáveis os espaços citadinos.  

É óbvio que as disputas pelo território e pelas práticas urbanas em Angicos não se 

resumem, única e exclusivamente, às décadas pesquisadas. Por sinal, há indícios de que 

controlar e reprimir as atividades populares continuou sendo um dos objetivos das autoridades 

provinciais nos anos vindouros. São essas contradições econômicas e sociais no plano político 

e cultural, durante o século XIX, que fizeram de Angicos uma cidade com historicidade no 

século XX. 

Finalmente, a dissertação apresentou a forma de cada uma das diferentes percepções 

sobre as mudanças ocorridas em Angicos, em cada disputa abordada, através de interpretações 

diferenciadas sobre os conflitos,enfocando os diferentes agentes envolvidos, e, dessa forma, 

atingindo diversos entendimentos sobre legalidades e legitimidades. Assim, esse estudo tenta 

conceder uma contribuição expressiva à historiografia de Angicos, ao lançar um olhar sobre a 

construção do seu território na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do 

século XIX. 
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