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RESUMO 

 

A segunda metade do século XVIII foi um dos períodos mais intensos na história do reino 

português e, especialmente, da América lusitana, dado as transformações administrativas, 

econômicas e políticas advindas das reformas pombalinas. A criação da vila de Pombal, 

no sertão do Piancó, em 1772, é apenas um dos reflexos dessas mudanças na capitania da 

Paraíba. Sua instalação foi significativamente importante, pois, além de viabilizar o 

projeto régio de apropriação, controle e organização do território, possibilitou ao sertão 

do Piancó contar com uma câmara própria, instituição que se somou às demais 

autoridades (militares, jurídicas e religiosas) já existentes, desde fins do século XVII e 

início do XVIII, e proporcionou certa autonomia e poder de barganha aos homens do 

sertão. Nesse novo contexto, eclodiram conflitos políticos no nível interno e externo, 

envolvendo autoridades locais e litorâneas, que colocaram o Piancó e a vila de Pombal 

em situação de destaque no cenário político da capitania, indicando assim possíveis 

transformações em sua dinâmica local. E é essa dinâmica que buscamos investigar. O 

presente trabalho tem por objetivo analisar as transformações ocorridas na dinâmica 

sociopolítica do sertão do Piancó, na segunda metade do século XVIII, período em que 

ocorreu a criação e a organização administrativa de seu novo território jurisdicional, a 

vila de Pombal. Para isso, além do uso de bibliografia especializada (clássica e 

acadêmica), contamos com a análise de fontes oficiais e manuscritas, produzidas ao longo 

do século XVIII, tanto em âmbito local, quanto externo. São elas: ordens régias, 

correspondências, mapas populacionais, termos de vereança do senado da câmara de 

Pombal e fontes cartoriais. 

 

Palavras-chave: Piancó; sertão; vila de Pombal; Paraíba; território jurisdicional. 



 

ABSTRACT 

 

The second half of the 18th century was one of the most intense periods in the history of 

the Portuguese kingdom and, especially, of Portuguese America, given the administrative, 

economic and political transformations arising from the Pombaline reforms. The creation 

of the Village of Pombal, in the hinterland of Piancó, in 1772, is only one of the reflexes 

of these changes in the captaincy of Paraíba. Its installation was significantly important, 

because, in addition to making viable the royal project of appropriation, control and 

organization of the territory, it made it possible for the Piancó hinterland to have its own 

chamber, an institution that joined the other existing authorities (military, legal and 

religious), since the end of the 17th century and the beginning of the 18th, and provided 

some kind of autonomy and bargaining power to the men of that hinterland. In this new 

context, political conflicts broke out at the internal and external levels, involving local 

and coastal authorities, which placed Piancó and the Village of Pombal in a prominent 

position in the political scenario of the captaincy, thus indicating possible changes in their 

local dynamics. And it is this dynamic that we investigate. The present work aims to 

analyze the changes that took place in the socio-political dynamics of the Piancó 

backlands in the second half of the 18th century, a period in which the creation and 

administrative organization of its new jurisdictional territory, the Village of Pombal. For 

this, in addition to the use of specialized bibliography (classical and academic), we rely 

on the analysis of official and manuscript sources, produced throughout the 18th century, 

both locally and externally. They are: royal orders, correspondence, population maps, 

council terms of the senate of the chamber of Pombal and notary sources. 

 

Keywords: Piancó; sertão; Village of Pombal; Paraíba; jurisdictional territory. 
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INTRODUÇÃO 

 



Introdução | 21 

O presente trabalho analisa as transformações ocorridas na dinâmica 

sociopolítica do sertão do Piancó, na segunda metade do século XVIII, período em que 

ocorreu a criação e a organização administrativa de seu novo território jurisdicional: a 

vila de Pombal. Meu interesse pelo tema surgiu em 2018, ao término do trabalho de 

conclusão de curso1 e do desvinculo definitivo do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) – iniciado ainda em 2015. Durante toda a graduação, 

dediquei-me à análise das estratégias elaboradas pela elite local2 para legitimar um ethos3 

social adquirido por meio da participação na conquista, povoação e organização 

administrativa do Piancó, um objetivo que me desafiou a encarar a tarefa de revisitar 

fontes e fatos já explorados por obras clássicas4, a fim de propor novas interpretações e 

aprofundar as discussões sobre a colonização dos sertões da Paraíba. Tanto a pesquisa 

monográfica, quanto a dissertação, contribuem para um quadro de trabalhos acadêmicos 

produzidos desde meados dos anos 2000 acerca da história colonial do sertão do Piancó 

nos campos da História, Geografia e Arquitetura5, obras com as quais compartilho 

fontes/perspectivas semelhantes e pelas quais sou influenciada. 

                                                           
1 LACERDA, Larissa Daniele Monteiro. Distintos pelos serviços e seus cabedais: administradores, 

militares e a sociedade no sertão do Piancó (Capitania da Paraíba do Norte, século XVIII). Monografia 

(Graduação em História). Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2018. 140f. 
2 Baseado em Comissoli e Gil, utilizamos o conceito de elite local para nos referir aqueles sujeitos com 

capacidade de forçar projetos políticos, participar nas decisões e interesses locais, bem como controlar o 

cotidiano da comunidade. No caso do Piancó, o uso de elite faz referência aos homens que estavam 

associados aos serviços das armas (nas tropas de Ordenança) e das leis (no ofício de juiz ordinário). 

COMISSOLI, Adriano; GIL, Tiago Luís. Camaristas e potentados no extremo da conquista, Rio Grande de 

São Pedro, 1770-1819. In.: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de (Orgs.). 

Monarquia Pluricontinental e a governança da terra no ultramar atlântico luso: séculos XVI-XVIII. 

Rio de Janeiro: Mauad X, 2012. p. 241-260. 
3 Ethos significa sentimento de pertencimento a um grupo ou espaço de distinção. Cf.: MONTEIRO, Nuno. 

O 'Ethos' Nobiliárquico no final do Antigo Regime: poder simbólico, império e imaginário social. 

Almanack Braziliense, n. 2, p. 4-20, 2005. 
4 Obras que se dedicaram exclusivamente à história do sertão do Piancó: SEIXAS, Wilson Nóbrega. O 

velho Arraial de Piranhas (Pombal). 2ª ed. João Pessoa: Grafset, 2004 [1962]; SOUSA, Antônio José de. 

Apanhados Históricos, Geográficos e Genealógicos do Grande Pombal. Pombal: Gráfica Comercial, 

1971. Obras que, entre os assuntos discutidos, dedicaram alguns capítulos à história dos sertões da Paraíba: 

MACHADO, Maximiano Lopes. História da província da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 1 e 2, 1977 [1912]; MARIZ, Celso. Apanhados Históricos da Paraíba. 3ª ed. João 

Pessoa: Editora A união, 1994 [1922]. 
5 História: MORAES, Ana Paula da Cruz Pereira de. Em busca de liberdade: os escravos no sertão do rio 

Piranhas, 1700-1750. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Campina Grande, 

Campina Grande, 2009. 133 f.; COSTA, Renata Assunção da. Uma nova conquista: a família Oliveira 

Ledo e o processo de ocupação espacial do sertão do Piancó (1663-1730). Monografia (Bacharelado em 

História), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 72 f.; FORMIGA, Mayara Millena 

Moreira. Nas veredas do sertão colonial: o processo de conquista e a formação de elites locais no sertão 

de Piranhas e Piancó (Capitania da Parahyba do Norte, c. 1690 – c. 1772). Dissertação (Mestrado em 

História). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 168 f.; GUEDES, Paulo Henrique Marques 

de Queiroz. No íntimo do sertão: poder político, cultura e transgressão na Capitania da Paraíba (1750-

1800). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 319 f.; SILVA, 

Janice Correa. Em busca de distinção e riquezas: patrimônios materiais e poder no sertão do rio Piranhas, 
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Esses trabalhos têm possibilitado tomar conhecimento sobre a dinâmica social, 

política e econômica do Piancó por meio da análise de temas como o processo de 

ocupação, territorialização, urbanização e organização administrativa; a formação de 

elites políticas locais e suas redes com pessoas consideradas ilustres – homens de negócio, 

doutores, padres, licenciados... – da Cidade da Paraíba e de outras localidades –

Pernambuco, Bahia, Itamaracá, Ceará e até Portugal; o papel das mulheres nas tramas 

sociopolíticas e a mobilidade social nesse espaço. Na maioria dos casos, essas 

investigações restringem-se à primeira metade do século XVIII, período em que ocorreu 

a consolidação da conquista e do povoamento lusitano, a criação de mecanismos de 

organização e de controle social – autoridades e instituições militares, jurídicas e 

religiosas –, bem como a formação dos primeiros grupos de poder, formados pelos 

próprios conquistadores e seus aliados – pessoas que aderiram ao projeto de colonização 

do sertão na expectativa por títulos, honras e mercês, vias de acesso a prestígio, privilégios 

e liberdades (de ordem social, econômica e política). 

Esse processo de institucionalização do espaço, por meio de sua conquista e 

organização administrativa, e a ação dos agentes nele envolvidos deram dinamicidade à 

vida no sertão do Piancó. Para compreender essa dinâmica adotamos como um dos seus 

marcadores a existência de conflitos locais, situações que demandaram maiores 

preocupações e atenção por parte das autoridades internas e externas – especialmente 

                                                           
Capitania da Parahyba do Norte (segunda metade do século XVIII). Dissertação (Mestrado em História). 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. 171 f.; SOARES, Baíza Faustino. A ribeira e o 

sertão: redes sociais e comerciais no Arraial de Piranhas (Capitania da Parahiba, século XVIII). 

Monografia (Licenciatura em História). Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2013. 90 f.; 

MORAES, Ana Paula da Cruz de Pereira. Entre mobilidades e disputas: o sertão do Rio Piranhas, 

Capitania da Paraíba do Norte, 1670-1750. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2015. 301 f.; MORAIS, Yan Bezerra. Nos mares de terras: o bando dos conquistadores e a 

dinâmica social na povoação do Piancó, Capitania da Paraíba do Norte (c. 1700 – c. 1760). Monografia 

(Graduação em História). Universidade Federal de Campina Grande. Cajazeiras, 2016. 113 f.; SOARES, 

Baíza Faustino. Dotadas de bens: os enlaces matrimoniais no sertão de Piranhas e Piancó (Capitania da 

Paraíba do Norte, Século XVIII). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Campina 

Grande, Campina Grande, 2017. 145 f.; MORAIS, Yan Bezerra. “E por ser de conhecida nobreza”: elites 

locais e redes de reciprocidade no sertão do Piancó, Capitania da Paraíba do Norte, 1711-1772. Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. 185 f.; FERREIRA, 

Geicy Kelle Lopes. As redes de sociabilidade da família Gomes de Sá no sertão do Piancó (Capitania 

da Paraíba do Norte, século XVIII). Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de 

Campina Grande, Cajazeiras, 2019. 112 f.; Geografia: GUEDES, Paulo Henrique Marques de Queiroz. A 

colonização do sertão da Paraíba: agentes produtores do espaço e contatos interétnicos (1650 – 1730). 

Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. 157 f.; 

Arquitetura: SARMENTO, Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial: 

Pombal e Sousa, 1697-1800. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. 163 f.; SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana 

do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania da Paraíba setecentista. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 186 f. 
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governadores e ouvidores da capitania da Paraíba, que, no geral, intervieram 

corriqueiramente para manter a ordem, cumprir determinações régias ou confirmar 

sesmarias, patentes e ofícios jurídicos. A intervenção política externa em decorrência de 

conflitos durante a primeira metade do século XVIII aparenta ter sido pouco recorrente – 

exceto pelos casos de querelas entre moradores e indígenas6 e prática de crimes por parte 

de autoridades locais (o capitão-mor, o capitão e o juiz ordinário do Piancó7) e moradores8 

–, mas durante a segunda metade a situação mudou drasticamente. Isso porque o cenário 

político local sofreu significativas alterações – criação da primeira vila (sob o título de 

Pombal) e câmara no interior da Paraíba, localizada no sertão do Piancó – e nele surgiu 

um novo personagem de poder, o capitão-mor e juiz ordinário Francisco de Arruda 

Câmara, autoridade acusada de abusar dos espaços de jurisdição que dispunha, de ser 

violento e de causar desordens. Além do contexto interno, a conjuntura externa ao sertão 

também contribuiu para mudanças em sua dinâmica sociopolítica, pois a própria elevação 

da vila foi fruto da política urbanizadora pombalina e parte dos novos conflitos estiveram 

atrelados ao contexto da subordinação da Paraíba ao Pernambuco (1756-1799).9 

O Piancó, na segunda metade do século XVIII, foi marcado por um clima de 

tensão e de intensificação das disputas de poder e conflitos de jurisdição, situação que 

demandou a intervenção política externa inúmeras vezes, como demonstra o fluxo de 

correspondências trocadas entre autoridades locais – principalmente oficiais camarários 

– e externas – tanto das capitanias da Paraíba e de Pernambuco, quanto do reino – nos 

anos de 1773 até 1788. Essas comunicações, além de indicarem a fragilidade política do 

governador da Paraíba e suas querelas com o de Pernambuco, demonstram a capacidade 

de articulação dos homens do sertão do Piancó, a importância da instituição camarária 

                                                           
6 Ana Paula de Moraes analisou todas os conflitos envolvendo colonos e índios, motivados, principalmente, 

pela disputa por terras. Cf.: MORAES, Ana Paula da Cruz Pereira de. Entre mobilidades e disputas... Op. 

cit. p. 108-162. 
7 Yan Bezerra Morais analisou esse conflito, cujo documento pode ser localizado no AHU: Requerimento 

de Pedro de Moura Rolim da Rocha Botelho, ao rei [D. João V], solicitando ordem para que o ouvidor-

geral e corregedor da Ribeira do Piancó notifique o capitão-mor do sertão do Piancó, João de Miranda, para 

assinar o termo de segurança da sua vida para poder regressar de Pernambuco, onde se refugiou devido às 

mortes ocorridas naquela região, por culpa do dito capitão-mor, do juiz ordinário coronel Marcos Fernandes 

da Costa, e do tenente-coronel Domingos Dias Antunes. 9 de setembro de 1726. AHU – Papéis Avulsos – 

PB, Cx. 6, Doc. 528. Cf.: MORAIS, Yan Bezerra. “E por ser de conhecida nobreza”... Op. cit. p. 124-126. 
8 Requerimento de João de Miranda, ao rei [D. João V], solicitando ordem para o vice-rei do Brasil, [conde 

das Galveias, André de Melo e Castro], mandar prender e sentenciar a Amaro Martins da Maia e seus filhos, 

Francisco e José da Maia, dos delitos que cometem no sertão do Piancó. 28 de fevereiro de 1736. AHU – 

Papéis Avulsos – PB, Cx. 6, Doc. 789. 
9 Sobre o assunto, cf.: MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação: fiscalismo, economia, e 

sociedade na capitania da Paraíba (1647-1755). Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2005. 300 f.; CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeiras de hum governo 

subordinado”: poder e sociedade na Paraíba colonial (c. 1756-c. 1799). Curitiba: Editora CRV, 2017. 
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para aqueles que almejavam exercer controle social e ascender politicamente, as 

estratégias acionadas para garantir a defesa de interesses particulares e outros assuntos 

indispensáveis à compreensão da dinâmica sociopolítica do Piancó. Foram essas cartas 

que me chamaram atenção para as turbulências políticas e o papel central do capitão-mor 

Francisco de Arruda Câmara na administração local, assuntos ainda pouco debatidos. 

Até o momento, a pesquisa que melhor investigou a segunda metade do período 

setecentista foi a que Paulo Henrique Guedes10 desenvolveu em seu doutorado. Sua tese 

teve por objetivo analisar o universo político-normativo do sertão da Paraíba na segunda 

metade do século XVIII, e nela Guedes dedicou parte do seu trabalho aos conflitos de 

Arruda Câmara, pensando por meio dele os usos das justiças e as transgressões praticadas 

pelos “donos do poder”, a fim de entender as práticas do poder político intraelites e, 

consequentemente, a cultura política do sertão da Paraíba. Outro exemplo de pesquisa 

que abordou o caso de Arruda, apesar de não ter como objetivo o estudo do sertão, é a de 

Yamê Paiva.11 Ao analisar em sua dissertação os conflitos do ouvidor da capitania da 

Paraíba, Antônio Soares Brederode (1787-1797), Paiva não escapou à análise de algumas 

das querelas envolvendo Arruda Câmara, pois esse militar foi um dos aliados políticos de 

Brederode. Para além desses dois estudos acadêmicos, não podemos deixar de mencionar 

os livros de Wilson Seixas12, autor clássico da história da cidade de Pombal (PB), e de 

Antônio José Souza13, obras que também nos fornecem algumas informações, embora 

sucintas e pouco problematizadas, a respeito da vila de Pombal e da atuação de Francisco 

de Arruda Câmara. 

Devido a esse cenário historiográfico, algumas lacunas ainda estão por serem 

preenchidas, e uma delas diz respeito às alterações na dinâmica sociopolítica do sertão do 

Piancó em um contexto de transformações internas e externas. Foi impelido por essa 

dúvida que surgiu o presente trabalho: nele discutiremos o processo de formação de 

territórios jurisdicionais – civis e eclesiásticos – no Piancó, por meio da análise dos postos 

e instituições administrativas criadas ao longo do século XVIII, o seu quadro 

socioeconômico durante esse período, a atuação da câmara de Pombal, primeira 

instituição camarária instalada no interior da Paraíba (1772), e, por fim, os conflitos que 

                                                           
10 GUEDES, Paulo Henrique Marques de Queiroz. No íntimo do sertão... Op. cit. 
11 PAIVA, Yamê Galdino. Vivendo à sombra das leis: Antônio Soares Brederode entre a justiça e a 

criminalidade. Capitania da Paraíba (1787-1802). Dissertação (Mestrado em História). Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 198 f. 
12 SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas (Pombal)... Op. cit. 
13 SOUSA, Antônio José de. Apanhados Históricos, Geográficos e Genealógicos do Grande Pombal... Op. 

cit. 
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envolveram o capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, a fim de compreender sua 

trajetória e os efeitos políticos da elevação da vila de Pombal no contexto de subordinação 

da Paraíba.  

 

Sertão e territórios jurisdicionais: categorias centrais  

 

Expandir, conquistar e povoar são condições relacionadas à noção de sertão, 

categoria espacial central na presente pesquisa, para designar não apenas o extremo oeste 

da Paraíba, mas também o interior das demais capitanias do Norte – Pernambuco, 

Itamaracá, Rio Grande14 e Ceará –, da Bahia, de Sergipe del Rei, de São José do Piauí e 

do Maranhão – área aqui entendida como sertões do Norte.15 Conceito de origem 

controversa e polissêmico16, sertão é, no entender de Robert de Moraes, uma condição 

atribuída a variados e diferentes espaços, um símbolo imposto que atua como 

qualificativo local no processo de sua valoração – um processo guiado conforme a 

mentalidade e os interesses em voga.17 Começou a ser grafado pelos portugueses ainda 

no século XII – ou XIV, com certeza, quando o uso do termo tornou-se mais recorrente – 

para se referir às áreas situadas dentro de Portugal, mas distantes de Lisboa, e a partir do 

século XV para indicar os espaços vastos, despovoados e situados dentro das terras 

recém-conquistadas, na África, Ásia e América, sobre os quais pouco ou nada sabiam.18 

Em decorrência da colonização, os conquistadores atribuíram-lhe sentidos negativos, 

semelhantes e derivados ao/do original: terra sem fé, lei ou rei, de natureza ainda 

indomada, apartada do litoral – o que nem sempre se aplica, pois há casos em que áreas 

próximas à costa, mas desconhecidas, eram encaradas como sertão – e habitada por 

                                                           
14 Ao longo desse trabalho faremos referência ao Rio Grande como “do Norte”, mas é importante salientar 

que o termo apareceu apenas em 1751. Sobre, cf.: ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. A anexação da 

capitania do Rio Grande em 1701: estratégia da Coroa ou interesse de grupo da capitania de Pernambuco?. 

In: CAETANO, Felipe Pereira (Org.). Dinâmicas sociais, políticas e judiciais na América Lusa: 

hierarquias, poderes e governo (século XVI-XIX). Recife: Editora UFPE, 2016. p. 133-158. 
15 Essa noção é adotada com base no trabalho de: ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto 

silêncio: paisagem e urbanização dos “certoens” do Norte, c. 1666-1820. Tese (Doutorado em Arquitetura 

e Urbanismo). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 531 f. 
16 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertão recôndito, polissêmico e controvertido. In: KURY, Lorelai Brilhante 

(Org.). Sertões adentro: viagens nas caatingas séculos XVI a XIX. Rio de Janeiro: Andrea Jakobson, 2012. 

p. 15-30; FERREIRA, Jerusa Pires. Os segredos do sertão da terra: um longe perto. Légua & meia: Revista 

de literatura e diversidade cultural, v. 3, n. 2, p. 25-39, 2004. 
17 MORAES, Antônio Carlos Robert. O Sertão: um “outro” geográfico. Terra Brasilis: Revista da Rede 

Brasileira de História da Geografia e Geografia Histórica, v. 4, n. 5, p. 1-8, 2003. 
18 AMADO, Janaína. Região, Sertão, Nação. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 8, n. 15, p. 145-151, 

1995. 
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“selvagens” sobre os quais as autoridades, leigas ou religiosas, detinham pouca 

informação e controle.19 

Apesar de sua variedade espacial de aplicação, há características comuns – um 

conjunto de juízos e valores adaptável a diferentes discursos e projetos – presentes nas 

imagens do sertão.20 Em geral, sertão representou o espaço “incerto”, “desconhecido”, 

“longínquo”, “deserto”, “interior” e “inculto”, termos utilizados em todas as nações 

lusófonas para designá-lo21 e que por sua vez indicam uma segunda característica comum: 

sertão existe apenas em contraposição a uma situação geográfica díspar.22 Para que exista 

o sertão, é necessário a existência de lugares que não sejam englobados nessa 

denominação, ou seja, que apresentam condições opostas do qualificado por tal noção. 

Por essa razão, o uso dessa categoria se apresenta em uma formulação dualista na qual 

ela ocupa a posição negativa ou subordinada.23 No pensamento social brasileiro, o mais 

recorrente é a oposição do sertão ao litoral.24 Desde o período colonial, o litoral, de onde 

parte o discurso qualificativo, é entendido como território conhecido, povoado e 

civilizado, enquanto ao sertão cabe a condição de “outro” geográfico, desconhecido, 

despovoado e incivilizado. Assim, apesar de categorias opostas – porque uma expressa o 

reverso da outra –, sertão e litoral são complementares – pois, como em um jogo de 

espelhos, uma é construída em função da outra, para refletir seu oposto de forma invertida, 

ao ponto de, sem o seu principal referente, se esvaziar de sentido e de se tornar 

ininteligíveis.25 

Atribuída principalmente para novos lugares ou novas ondas colonizadoras, esse 

qualificativo local traz em si uma crítica à situação atual e uma meta de transformação, o 

que fez com que, comumente, sertão fosse concebido como espaço para a expansão, o 

“objeto de um movimento expansionista que busca incorporar aquele novo espaço” aos 

fluxos econômicos e órbitas de poder que lhe escapa26, induzindo novos processos de 

domínio territorial sobre os espaços. Por essa razão, durante a conquista e ocupação da 

América portuguesa, a referida categoria “significou fronteira da colonização”.27 A 

                                                           
19 NEVES, Erivaldo Fagundes. Sertão recôndito, polissêmico e controvertido... Op. cit.; AMADO, Janaína. 

Região, Sertão, Nação... Op. cit. 
20 MORAES, Antônio Carlos Robert. O Sertão: um “outro” geográfico... Op. cit. 
21 NEVES, Erivaldo Fagundes. Ibidem. 
22 MORAES, Antônio Carlos Robert. Ibidem.  
23 Idem. 
24 Cf.: VIDAL E SOUZA, Candice. A pátria geográfica: sertão e litoral no pensamento social brasileiro. 

2ª ed. Goiânia: Editora da UFG, 2015 [1997].  
25 MORAES, Antônio Carlos Robert. Ibidem. 
26 Idem. 
27 NEVES, Erivaldo Fagundes. Ibidem. p. 16. 
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expansão em direção aos sertões também nos indica as suas “potencialidades positivas”, 

pois os apresentam como espaços de possibilidades. Para o período colonial, essas 

possibilidades diziam respeito a: terras férteis e abundantes, riqueza e liberdade – para 

alguns degredados, homiziados, escravos fugidos, índios perseguidos e todos àqueles que 

foram expulsos da zona litorânea.28 

Diante das possibilidades sociopolíticas e econômicas, o sertão colonial 

mostrou-se como um espaço em perpétuo vir a ser, dinâmico e móvel, passível de ser 

convertido em território à medida que seu povoamento intensificava-se.29 Uma conversão 

que significa a transformação e o controle do/sob o espaço, um produto advindo da 

relação entre o homem e o meio que habita, por meio das ações humanas e suas 

instituições. Essa forma de compreender o território nos remete à categoria território 

jurisdicional, também presente em nosso trabalho e pensada com base na discussão 

proposta por Ana Cristina Nogueira da Silva e Antônio Manuel Hespanha.30 A categoria 

é aplicada para pensar a particular percepção espacial do Antigo Regime português. 

Segundo Silva e Hespanha, desde o Antigo Regime o espaço era compreendido como 

uma polissemia, e no império português ultramarino isso era ainda mais forte, pois se 

tratava de um império notadamente marcado pela descontinuidade geográfica e 

diversidade de estatutos jurídico-políticos.31 

Em decorrência dessa diversidade, a forma com que o espaço era percebido 

estava intimamente relacionada ao recorte jurisdicional do território – fosse no plano 

civil/jurídico (com os concelhos, comarcas, provedorias etc.) ou no plano eclesiástico 

(com as freguesias, dioceses etc.).32 Assim, o território jurisdicional diz respeito às 

unidades espaciais que eram organizadas com base em regulamentos próprios e 

administradas por autoridades e instituições específicas.33 Essas formas de organização e 

                                                           
28 AMADO, Janaína. Região, Sertão, Nação... Op. cit. 
29 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei... Op. cit. 
30 Cf.: HESPANHA, António Manuel; SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O quadro espacial. In: 

MATTOSO, José (dir.). História de Portugal: o Antigo Regime (1620-1807). Lisboa: Editora Estampa, 

v. 4, 1994. p. 35-42; SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O modelo espacial do Estado Moderno: 

reorganização territorial em Portugal nos finais do Antigo Regime. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p. 17-

66. 
31 Para esse tema, além de Hespanha e Silva, cf.: CARDIM, Pedro; MIRANDA, Susana. “A expansão da 

Coroa portuguesa e o estatuto político dos territórios”. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima 

(Orgs.). O Brasil colonial (1580-1720). 2ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 2, 2016 [2014]. p. 

51-106.  
32 HESPANHA, António Manuel. SILVA, Ana Cristina Nogueira da. Ibidem. 
33 De acordo com o Dicionário Vocabulário Português e Latino, de Raphael Bluteau, o termo jurisdição era 

compreendido como o poder de um ofício ou autoridade sobre determinadas áreas ou matérias. Cf.: 

JURISDIÇÃO. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 

architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, v. 4, 1712-1728. p. 231. 
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administração são múltiplas, hierárquicas e se modificam conforme variam os 

interesses/necessidades sociais, econômicos e políticos em relação aos territórios. Além 

do espaço propriamente físico, a ideia de território jurisdicional também pode ser aplicada 

ao exercício de ofícios34, pois cada oficial atuava dentro de um espaço jurisdicionalmente 

definido e “delimitado” por regimentos.35 

O sertão do Piancó pode ser definido, em função de espaço e tempo, como um 

território localizado no extremo oeste da Paraíba – mas que também abarcou partes dos 

atuais estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco –, formado pela junção de vários 

sertões menores e suas ribeiras – sertão do Piancó, sertão das Piranhas, sertão do Rio do 

Peixe, sertão das Espinharas, sertão do Sabugy, sertão do Seridó e sertão do Pajeú –, alvos 

de um projeto de colonização que se iniciou em fins do século XVII e se consolidou ao 

longo do XVIII com a criação de instâncias administrativas, jurídicas, militares e 

religiosas, responsáveis por garantir a institucionalização do espaço e a formação de um 

território jurisdicional no interior da Paraíba, distante do litoral cerca de 90 léguas. Ao 

longo do trabalho faremos uso do termo “sertão do Piancó” para indicar esse território 

como um todo, já os termos “sertão de Piranhas” ou “sertão do Rio do Peixe”, por 

exemplo, são utilizados quando objetivamos localizar fatos específicos aos territórios 

menores que compunham o sertão do Piancó. 

Além dos conceitos de sertão e territórios jurisdicionais, também utilizamos o 

termo ribeira. O seu emprego em nosso trabalho tem dois significados, o primeiro está 

atrelado à noção de rio, como forma de fazer referência aos rios que banhavam todo o 

sertão do Piancó, e o segundo à de circunscrições administrativas – criadas para funcionar 

como espaços de fiscalidade, úteis à administração fazendária, camarária e militar.36 A 

primeira noção é a mais recorrente em todo o trabalho, mas principalmente no primeiro 

capítulo, já a segunda é predominante quando tratamos sobre a atuação da câmara. 

 

Referencial teórico, metodologia e fontes  

                                                           
34 Cf.: FONSECA, Marcos Arthur Viana da. Sob a sombra dos governadores de Pernambuco?: 

jurisdição e administração dos capitães-mores da capitania do Rio Grande (1701-1750). Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 197 f. 
35 Regimento diz respeito às instruções que representantes ou o próprio monarca dirigiam à um oficial 

delegando-lhe poderes e jurisdição para o exercício da administração. Cf.: COSENTINO, Francisco Carlos. 

Governadores Gerais do Estado do Brasil (séculos XVI-XVII): ofício, regimento, governação e 

trajetórias. Belo Horizonte: Fapemig, 2009. 
36 Sobre o conceito de ribeira, cf.: BARBOSA, Lívia Brenda da Silva. Das ribeiras o tesouro, da receita 

o sustento: a administração da Provedoria da Fazenda Real do Rio Grande (1606-1723). Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. p. 176-177. 
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Teoricamente, nossas investigações em torno da organização e transformação do 

sertão, ações produtoras de dinâmicas locais – de caráter social, político, econômico e 

cultural –, se inserem no campo da Nova História Política37, visto que toda essa temática 

está perpassada pelas noções de relações e exercício de poder, ou melhor, de múltiplos 

poderes. Aqui, o campo político é entendido como indissociável do social, campos que 

estão imbricados e que se refletem mutuamente.38 É importante salientar que, apesar do 

enfoque sociopolítico ser predominante, o presente trabalho não se furtou à realização de 

uma breve análise econômica – com ênfase na produção e consumo do/no sertão –, pois 

reconhecemos que a economia também está interligada à organização social e política de 

uma sociedade, formando uma tríade capaz de produzir/influenciar dinâmicas locais. 

Metodologicamente, para apreensão da dinâmica sociopolítica do sertão 

buscamos realizar uma análise crítica documental. Para isso, contamos com um corpus 

de fontes oficiais e manuscritas. São elas: (1) ordens régias e correspondências, 

localizadas no acervo do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), na coleção de 

Documentos Históricos da Biblioteca Nacional (DHBN), nos Anais da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ) e reproduzidas em trabalhos clássicos e acadêmicos; 

(2) dados demográficos e índices de produção, exportação e importação, todos 

localizados também no AHU; (3) termos de vereança da câmara de Pombal, documentos 

que se encontram no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP); (4) Livros de 

Notas e inventários produzidos no Piancó e salvaguardados no 1º Cartório Cel. João 

Queiroga e Fórum Promotor Francisco Nelson da Nóbrega (Pombal-PB), 

respectivamente. Todas essas fontes foram digitalizadas por meio de projetos 

institucionais – como no caso dos documentos do AHU, da BNRJ e das fontes cartorárias 

– e financiamento particular – é o caso dos termos de vereança.39 A maioria delas foram 

transcritas e seus resultados foram organizados em planilhas Excel, a fim de facilitar a 

análise e a comparação dos dados levantados. 

*** 

 

                                                           
37 RÉMOND, RENÉ. Por uma História Política. Trad. Dora Rocha. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2003. 
38 BURKE, Peter. História e teoria social. Trad. Klauss Brandini Gerhardt e Roneide Venâncio Majer. São 

Paulo: Editora UNESP, 2002. 
39 Todas as digitalizações dos termos de vereança foram gentilmente cedidas por Guttemberg Pereira de 

Farias, que, por volta de 2018, teve acesso às cópias de alguns documentos que até então estavam 

indisponíveis aos pesquisadores. 
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O primeiro capítulo, O “coração da terra” pulsa: conquista, povoação e 

(trans)formação do território jurisdicional do sertão do Piancó, busca estudar o 

processo de formação e transformação do território jurisdicional do Piancó a partir das 

mudanças nas formas/soluções de organização/controle do território. O capítulo, apoiado 

nas ordens régias, correspondências e historiografia, discute desde o processo de 

conquista do Piancó até a elevação da vila de Pombal.  

Já o segundo capítulo, O sertão do Piancó na segunda metade do século 

XVIII: população, economia e administração, visa compreender a organização 

socioeconômica desse sertão na segunda metade do século XVIII, por meio de uma 

compilação e comparação de dados demográficos e de produção/comércio – além de 

documentos cartoriais – referentes às freguesias de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

(Pombal), dos Remédios (Sousa) e da Guia (Patos), localizadas no território do Piancó, 

bem como a dinâmica institucional da câmara de Pombal, com base nos termos de 

vereança, documentação ainda inédita.  

Por fim, o terceiro capítulo, Um tirano sob a “despótica proteção do general”: 

disputas de poder, violência e conflitos de jurisdição envolvendo o capitão-mor do 

sertão do Piancó, apresenta a trajetória do capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e 

analisa seus conflitos com autoridades locais e externas, a fim de compreender os reflexos 

políticos da segunda metade do século XVIII no interior da Paraíba e as transformações 

na dinâmica sociopolítico do sertão do Piancó. 

Acreditamos que essa pesquisa contribuirá para o avanço dos estudos sobre a 

história colonial da Paraíba e o reconhecimento de formas novas e distintas de 

administração nas fímbrias do império português, colaborando assim com as discussões 

acerca da formação territorial e administração colonial da América portuguesa, com 

ênfase nos sertões. 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

O “CORAÇÃO DA TERRA” PULSA 

CONQUISTA, POVOAÇÃO E (TRANS)FORMAÇÃO 

DO TERRITÓRIO JURISDICIONAL DO SERTÃO DO PIANCÓ 
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Localizado no extremo oeste da capitania da Paraíba, o sertão do Piancó ou 

sertão de Piranhas e Piancó correspondeu ao território formado pela junção de vários 

sertões e suas ribeiras, denominados na documentação como: sertão do Piancó, sertão das 

Piranhas, sertão do Rio do Peixe, sertão das Espinharas, sertão do Sabugy, sertão do 

Seridó e sertão do Pajeú (figura 1). Documentos manuscritos e cartográficos, somados à 

historiografia paraibana40, utilizados por autores como Paulo Henrique Guedes41 e 

Simone Soares42, indicam que, além da capitania da Paraíba, o Piancó abarcava partes 

dos atuais estados do Rio Grande do Norte – na ribeira do Seridó43 – e de Pernambuco – 

na ribeira do Pajeú –, uma consequência da imprecisão nos limites antigos das três 

capitanias. 

Os primeiros povoadores desses sertões foram os índios Icó, Korema, Panatí e 

Pega – além deles, é possível que integrantes de outras etnias, expulsos da zona litorânea 

pelos portugueses, tenham procurado nessas partes assento e refúgio.44 Apesar da 

dificuldade em empreender a expansão rumo aos sertões, os portugueses também 

ocuparam essas terras e iniciaram novas guerras pelo domínio delas e dos grupos 

                                                           
40 (1) Relação da Povoação do Piancó e seus distritos, extremas e compreensão, documento de 1757, 

localizado no Arquivo da Torre do Tombo de Lisboa e publicado por Wilson Seixas na Revista do IHGP. 

Cf.: SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a história do sertão da Paraíba. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano. João Pessoa: Imprensa Universitária da Paraíba, n. 21, p. 51-86, 1975; (2) 

Solicitações de sesmarias; (3) Mapa da província da Paraíba, esboço corográfico, 1888; (4) JOFFILY, 

Irenêo. Notas sobre a Parahyba. Brasília: Thesauros Editora, 1892. 
41 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da 

Capitania da Paraíba setecentista. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 186 f. 
42 GUEDES, Paulo Henrique Marques de Queiroz. A colonização do sertão da Paraíba: agentes 

produtores do espaço e contatos interétnicos (1650-1730). Dissertação (Mestrado em Geografia). 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. 157 f. 
43 Definir os limites entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, para o período de estudo, é um exercício 

espinhoso, pois, parafraseando Irenêo Joffily, “os limites com o Rio Grande do Norte (...) são convencionais 

e em geral incertos e confusos”, isso tanto do ponto de vista natural – rios e serras em comum – quanto 

administrativo – não-existência de uniformidade entre as jurisdições fazendária, judiciária e eclesiástica. 

Mesmo diante dessa situação de limites fluídos e incertos, de acordo com Guedes, é possível atestar que 

parte do Seridó pertenceu juridicamente à capitania da Paraíba. Uma realidade que, segundo Simone Soares, 

foi se transmutando com a criação da freguesia de Santa Ana do Seridó (1748) e da vila do Príncipe (1788), 

quando o Seridó se tornou, administrativamente, ligado à capitania do Rio Grande do Norte. Mas é 

importante salientar que essa transmutação evidenciou a necessidade de demarcação precisa, resolvida 

somente no período imperial, e motivou conflitos políticos entre as duas capitanias durante os séculos XVIII 

e XIX. Cf.: JOFFILY, Irenêo. Ibidem; SOARES, Maria Simone Morais. Ibidem. 
44 Sobre o assunto, cf.: BARBOSA, José Elias Borges. As nações indígenas da Paraíba. In: Anais do Ciclo 

de Debates sobre a Paraíba na participação dos 500 anos de Brasil. João Pessoa: IHGP, Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado, 2000; MORAES, Ana Paula da Cruz de Pereira. Entre mobilidades e 

disputas: o sertão do Rio Piranhas, Capitania da Paraíba do Norte, 1670-1750. Tese (Doutorado em 

História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. 301 f.; GUEDES, Paulo Henrique Marques de 

Queiroz. A colonização do sertão da Paraíba... Op. cit.; MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Povos indígenas 

nas guerras e conquista do sertão nordestino no período colonial. Revista Clio, v. 1, n. 27, p. 331-361, 

2009; MEIRA, Jean Paulo; APOLINÁRIO, Juciene Ricarte. História indígena no sertão da Capitania Real 

da Paraíba no século XVIII. Cadernos LEME, v. 2, p. 75-94, 2010. 
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indígenas. Em meados do século XVII, sob a liderança de membros da família Dias 

d’Ávila, que buscava expandir suas fazendas e currais de gado, foram realizadas as 

primeiras entradas no sertão do Piancó.45 Instalada na capitania da Bahia, a família Dias 

d’Ávila liderou o projeto de colonização dos sertões do Norte desde o princípio do 

período seiscentista até as primeiras décadas do século XIX46, recebendo como mercê 

grandes extensões de terra47, sesmarias que, posteriormente, foram arrendadas à medida 

que a ocupação dos sertões pelos conquistadores foi intensificada.48 Entre os seus 

rendeiros estava a família Oliveira Ledo49. 

Grupo sertanista também saído da Bahia, os Oliveira Ledo desbravaram o 

interior da capitania desde o início da década 60 do século XVII, mas, inicialmente, 

mantiveram-se às margens do rio Paraíba, expandindo-se em direção ao Piancó apenas na 

década de 70, especialmente a partir de 1678, quando, por pedido do próprio governo 

geral, Alexandre de Sousa Azevedo (1678-1684), Antônio de Oliveira Ledo realizou 

missão de reconhecimento nos sertões – onde, ao chegar, os encontrou ocupados pelos 

d’Ávilas.50 Ao instalar-se nesse sertão, além das terras arrendadas aos primeiros 

descobridores, alguns membros da família Oliveira Ledo solicitaram sesmarias devolutas 

e títulos militares, como mercê pelos serviços prestados nas guerras contra os grupos 

indígenas locais. 

 

Figura 1: Delimitação aproximada do sertão do Piancó no século XVIII 

 

                                                           
45 SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas (Pombal). 2ª ed. João Pessoa: Grafset, 2004. 
46 CALDEIRA, João Luís Picão. O morgadio e a expansão no Brasil. 2007. Apud ARRAES, Damião Esdras 

Araújo. Ecos de um suposto silêncio: paisagem e urbanização dos “certoens” do Norte, c. 1666-1820. Tese 

(Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 531 f. 
47 Para mais detalhes sobre as sesmarias dos Dias d’Ávila nos sertões da Paraíba, cf.: ALVEAL, Carmen; 

BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A legitimidade da graça: os impactos da tentativa de reforço da 

política sesmarial sobre as terras da Casa da Torre na capitania da Paraíba (século XVIII). Revista Topoi, 

v. 16, n. 30, p. 78-100, jan./jun. 2015. 
48 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ibidem. 
49 Além de Wilson Seixas apresentar documento sobre o arrendamento de terras dos d’Ávila aos Ledo, Yan 

Morais também nos trouxe informações significativamente importantes sobre as relações mantidas entre a 

Casa da Torre e os homens do Piancó. Cf.: SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas... Op. 

cit.; MORAIS, Yan Bezerra. “E por ser de conhecida nobreza”: elites locais e redes de reciprocidade no 

sertão do Piancó, Capitania da Paraíba do Norte, 1711-1772. Dissertação (Mestrado em História). 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. 185 f. 
50 ALMEIDA, Elpídio. História de Campina Grande. Campina Grande: Livraria Pedrosa, 1962. 
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Em destaque a área que possivelmente correspondeu ao sertão do Piancó. Fonte: Adaptado do mapa 

“Limites aproximados do Sertão de Piranhas e Piancó no século XVIII” elaborado por SOARES, 2012, p. 

35. 

 

Nas terras dos d’Ávila e dos Ledo instalaram-se as primeiras fazendas de gado 

no Piancó. Os currais foram sendo instalados cada vez mais no interior da capitania, após 

serem empurrados do litoral, onde a atividade pecuária foi, oficialmente, proibida por 

determinação régia, devido à inexistência de formas aprimoradas de controle do gado 

capazes de impedir seu avanço sobre as plantações de cana-de-açúcar, o que, 

consequentemente, gerava intensos conflitos entre criadores e lavradores.51 Pela largueza 

e disponibilidade dos pastos, os sertões serviram à pecuária como um espaço útil para sua 

expansão52, solucionando assim o problema da separação entre as atividades criatória e 

agrícola e a necessidade de garantir a posse das sesmarias, visto que a legislação régia 

condicionava a manutenção do título de proprietário ao usufruto da terra.53 

                                                           
51 SIMONSEN, Roberto C. História econômica do Brasil: 1500-1820. Brasília: Edições do Senado 

Federal, 2005. 
52 ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil: por suas drogas e minas. Brasília: Edições do 

Senado Federal, 2011; ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial. Brasília: Edições do 

Senado Federal, 2006. 
53 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. Transformações na legislação sesmarial, processos de 

demarcação e manutenção de privilégios nas terras das capitanias do norte do Estado do Brasil. Estudos 

Históricos, v. 28, n. 56, p. 247-263, jul./dez. 2015. 
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No caso do interior da Paraíba, a atividade pecuária foi intensificada, 

principalmente, após a expulsão dos holandeses, em 1654, pois, na guerra contra os 

batavos, os moradores dessa capitania arrasaram seus canaviais e engenhos.54 Diante da 

dificuldade de encontrar financiamento para se recuperar e assim fazer frente à 

concorrência holandesa, muitos colonos viram-se diante de uma economia fragilizada, 

tendo que recorrer a uma segunda atividade.55 Foi nesse contexto que a pecuária tornou-

se uma alternativa às intempéries causadas pela queda de preço do açúcar, pois ela 

garantiria tributos à Fazenda Real e subsistência ao litoral – de fato, embora o açúcar 

representasse o produto mais importante para a economia da Paraíba, o gado contribuiu 

de forma significativa para a vida econômica local, “segurando as cotações do dízimo 

durante o tempo de dificuldades por que passou a produção do açúcar”.56 É importante 

ressaltar ainda que para alguns colonos de menor estirpe, que não foram proprietários de 

engenhos ou que não estiveram envolvidos diretamente com a produção do açúcar, o 

sertão também figurou como espaço de novas oportunidades – sociais, políticas e 

econômicas –, por isso se faz necessário reconhecer que a expectativa por títulos, honras 

e mercês também motivou o deslocamento humano em direção ao sertão, contribuindo 

assim para a sua ocupação e povoamento. 

A instalação de currais e, posteriormente, casas para acolher ajudantes da 

fazenda e sua família contribuiu, consequentemente, para o aumento da ocupação do 

sertão e o surgimento de pequenas povoações.57 De acordo com Roberta Delson58, por 

todo o interior das capitanias da Bahia, de Pernambuco e até do Maranhão o processo foi 

o mesmo. E o que resultou desse aumento populacional foram os conflitos entre colonos 

e indígenas, uma reação frente à “pressão sufocante do avanço da economia pastoril, que 

demandava mais terras e mão-de-obra”.59 O ápice desses conflitos, que se estenderam até 

o século XVIII, foi a chamada “Guerra dos Bárbaros”, uma série de confrontos nas 

                                                           
54 OLIVEIRA, Elza Regis de. A Paraíba na crise do século XVIII: subordinação e autonomia (1775-

1799). Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1985. 
55 Idem. 
56 MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação: fiscalismo, economia, e sociedade na capitania 

da Paraíba (1647-1755). Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 300 

f. 
57 DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil-Colônia: planejamento espacial e social no século 

XVIII. Trad. Fernando de Vasconcelos Pinto. Brasília: Ed. ALVA-CIORD, 1997. 
58 Idem. 
59 PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização do sertão nordeste do 

Brasil, 1650-1720. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. p. 132. 
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capitanias do Norte, iniciados em 1687, quando a resistência indígena contra a perda das 

terras e a captura de índios por colonos, para fins de escravização, radicalizaram.60 

A ribeira das Piranhas, localizada no sertão do Piancó, esteve entre aquelas que 

foram palco para a “Guerra dos Bárbaros”. As batalhas aí travadas envolveram 

conquistadores como Domingos Jorge Velho, seu ajudante Manuel Araújo de Carvalho e 

Teodósio de Oliveira Ledo. As correspondências trocadas entre o governador-geral do 

Estado do Brasil e as autoridades das capitanias do Norte demonstram a preocupação em 

conseguir manter o controle sobre as ribeiras e territórios que interligavam as capitanias 

do Rio Grande do Norte – principal foco da guerra – e da Paraíba. Nelas estão registradas 

as ordens que determinavam a criação de aldeamentos, a instalação de soldados e o envio 

de mantimentos e armas.61 Esse apoio bélico, humano e financeiro prestado com a 

autorização régia veio em decorrência da intensificação dos conflitos, pois os sesmeiros 

não conseguiram fazer frente à força da resistência indígena.62 

Os moradores do sertão do Piancó solicitaram apoio das autoridades coloniais 

contra os assaltos praticados pelos indígenas por volta de 1695, de acordo com o que nos 

informa a carta de Dom João de Lencastre: “me fizeram aqui petições alguns donos de 

currais que tem no Piancó, donde se padeceram algumas hostilidades de tapuias que 

mataram mais de doze pessoas, e muito gado, roubando-lhe as casas com tal 

ferocidade...”.63 Além de confirmar o envio de homens, armas e mantimentos, a resposta 

de Lencastre aos pedidos nos faz perceber que o envolvimento da Coroa no processo de 

ocupação dos sertões não se deve apenas à necessidade de prestar socorro aos vassalos, 

mas também ao seu interesse em encontrar e consolidar caminhos, por via terrestre, que 

ligassem os Estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão, conforme relatou Lencastre: 

 

[...] Sua Majestade torna a recomendar a guerras dos Bárbaros, 

que agora é mais necessária, não só pela segurança dos moradores 

                                                           
60 PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros... Op. cit. 
61 (1) Carta para o Capitão-mor da Capitania da Parahiba Manuel Nunes Leitão sobre mandar prover com 

aldeias os postos dos Rios Jaguaribe, Assú e Piranhas. 21 de maio de 1695. p. 337-338; (2) Carta para o 

Mestre de Campo Mathias Cardoso de Almeida. 4 de junho de 1694. p. 302-305; (3) Carta para o Capitão-

mor Teodósio de Oliveira Ledo sobre a situação da Aldeia das Piranhas e 30 espingardas que se lhe hão de 

remeter na primeira embarcação. 31 de maio de 1695. p. 341-342; (4) Carta para o Governador de 

Pernambuco Caetano de Mello sobre o socorro que há de mandar de pólvora para a guerra do Piancó. 2 de 

novembro de 1690. p. 409-410; (5) Carta para o Capitão-mor da Paraíba Manuel Nunes Leitão. 30 de 

outubro de 1696. p. 409-410; (6) Carta para os oficiais da Câmara do Paraíba sobre a farinha que hão de 

mandar às Piranhas. 2 de novembro 1696. p. 410-411. DHBN, v. 38, 1937. 
62 SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do sertão de Pernambuco 

pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. Recife: Cepe, 2010. 
63 Carta para o Capitão-mor da Capitania da Parahiba Manuel Nunes Leitão sobre mandar prover com 

aldeias os postos dos Rios Jaguaribe, Assú e Piranhas... Op. cit. 
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dessas Capitanias, e interessados desta, mas pela do novo Caminho 

que se abriu do Estado do Maranhão, até esta praça [da Bahia], 

como Sua Majestade mandou: pois se não desimpedir dos Bárbaros, 

se não poderá frequentar por ele a comunicação dos dois Estados... 

(grifo nosso).64 

 

Visto ser uma estratégia régia para a conquista de todo o território da América 

lusitana, a busca por caminhos que possibilitassem a comunicação entre os dois Estados 

também foi incentivada pelos governadores gerais do Maranhão. De acordo com 

Leonardo Rolim65, Gomes Freire de Andrada, governador-geral do Maranhão (1685-

1687), foi, provavelmente, o primeiro no cargo a empreender tentativas mais sérias de 

abrir o caminho para o Estado do Brasil. Ainda em 1685, Andrada comunicou as 

informações que conseguiu junto à população nativa a respeito do interior do Maranhão 

sobre a noção das direções do povoamento “de brancos” e da viabilidade de estabelecer 

um caminho que conduzisse às partes mais distantes.66 Sem lograr êxitos, devido à 

escassez de homens para desbravar o caminho e à “inutilidade” dos sertões do Maranhão, 

dominados pelos índios, Freire de Andrada passou a missão para seus sucessores, entre 

eles Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho (1690-1701), que, apesar das 

dificuldades, incentivou e custeou expedições.67 Entre as informações que recebeu por 

meio de uma das expedições estava a conveniência do comércio entre os dois Estados, 

dado o avanço dos criadores de gado do Brasil em direção ao Maranhão.68 

Assim como a criação de gado levou os povoadores a abrir caminhos entre as 

partes mais distantes, dado a sua circulação para fins comerciais69, as missões religiosas 

também proporcionaram a emergência de vias de comunicação, visto que inúmeros 

missionários caminhavam de uma missão à outra, espalhadas desde o litoral até o interior 

da América lusitana.70 “Abertos pelos povoadores, visando facilitar suas demandas 

domésticas e cotidianas”, esses caminhos fugiam à supervisão fiscal régia, mas, em 

decorrência do crescente comércio e do número de habitantes, a Coroa os converteu em 

                                                           
64 Carta para o Capitão-mor da Capitania da Parahiba Manuel Nunes Leitão... Op. cit. p. 337-338. 
65 ROLIM, Leonardo Cândido. A rosa dos ventos dos sertões do norte: dinâmicas do território e 

exploração colonial (c. 1660 – c. 1810). Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018. 219 f. 
66 Idem. 
67 Idem. 
68 Idem. 
69 ABREU, Capistrano. Capítulos de história colonial... Op. cit.; ANTONIL, André João. Cultura e 

opulência do Brasil... Op. cit. 
70 STUDART FILHO, Carlos. Vias de comunicação do Ceará colonial. Revista do Instituto do Ceará, 

Fortaleza, ano 51, p. 15-47, 1937.  
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caminhos reais, caminhos que, além de serem controlados pelas autoridades régias, 

garantiriam a comunicação entre os Estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão.71 

Alguns desses caminhos, assim como o que Lencastre fez referência em sua carta, 

Caminho do Brasil, cortavam as terras do sertão do Piancó.72 

Por se tratar de um “território limite”, o Piancó era o ponto de articulação entre 

as capitanias da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará, podendo 

assim garantir a intercomunicação entre os espaços mais distantes. Por suas terras 

passavam caminhos como a estrada das Boiadas, a estrada Nova das Boiadas e a estrada 

Crato-Piancó, importantes vias comerciais que ligavam a capitania do Ceará a diversas 

outras partes da América lusitana (figura 2).73 Enquanto a primeira destacou-se por ligar 

os centros pastoris aos mais distantes mercados do litoral, a segunda ligava o vale do 

Acaraú (CE) e o Piauí à Paraíba, pelo Ceará, e a terceira, umas das mais antigas dessa 

capitania, serviu à circulação do açúcar e da rapadura, produzidos no “cariri cearense” e 

comercializados com as capitanias da Paraíba e de Pernambuco.74 

 

Figura 2: Estradas das boiadas e os caminhos que cruzam o sertão do Piancó 

 

                                                           
71 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
72 MORAES, Ana Paula da Cruz de Pereira. Entre mobilidades e disputas... Op. cit. 
73 STUDART FILHO, Carlos. Vias de comunicação do Ceará colonial... Op. cit. 
74 Idem. 
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Em destaque a área que possivelmente correspondeu ao sertão do Piancó. Fonte: Adaptado do mapa “As 

estradas das boiadas” elaborado por JUCÁ NETO, 2007, p. 244. 

 

É importante mencionar ainda que, além das estradas das boiadas, as ribeiras de 

Piranhas e Piancó, dois dos principais rios do sertão analisado, também facilitavam o 

acesso às capitanias do atual Nordeste (figura 3). Dessa forma, por ser o sertão do Piancó 

um território estratégico, capaz de facilitar o contato e a união entre os Estados do Brasil 

e do Grão-Pará e Maranhão, a Coroa, por meio das autoridades coloniais, determinou a 

criação do arraial de Piranhas. Sua criação teve como objetivo garantir a despovoação 
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indígena para posterior ocupação lusitana.75 A ocupação deu origem a pequenas 

povoações, entre elas a povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso (1702), que serviu 

de sede para o primeiro julgado (1711) e a primeira freguesia (1721) criados nos sertões 

da Paraíba, sendo aquela povoação elevada à categoria de vila em 1772. 

 

Figura 3: Ligações mantidas entre as ribeiras de Piranhas e Piancó com os principais 

rios das capitanias do atual Nordeste 

 

 
Em destaque os rios Piancó e Piranhas. Fonte: Adaptado do mapa “Principais rios na condução da ocupação 

das capitanias do atual Nordeste” elaborado por SOARES, 2012, p. 64. 

 

                                                           
75 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
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A criação do arraial, da povoação, do julgado, da freguesia e da vila serviram ao 

projeto de conquista, povoação e organização administrativa do Piancó, iniciado ainda 

em fins do século XVII, o que, por sua vez, contribuiu para sua integração territorial ao 

império ultramarino. Cada uma dessas circunscrições espaciais, tanto no âmbito da 

jurisdição civil quanto eclesiástica, representam uma forma/solução de 

organização/controle do território e que se modifica à medida que uma nova circunscrição 

era criada ou sobreposta. Essa organização e administração do espaço, por meio de 

instituições e autoridades, tornou possível a formação de um território jurisdicional no 

interior da Paraíba. E é esse processo de formação e transformação do território 

jurisdicional do Piancó que pretendemos analisar no presente capítulo. 

 

1.1. Conquistar e povoar o sertão do Piancó: o arraial de Piranhas e a povoação de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso  

 

O avanço das tropas que marchavam para combater os índios nos sertões das 

capitanias do Norte, principalmente durante o período da “Guerra dos Bárbaros”, 

fomentou a criação de uma rede de arraiais, útil à consolidação da conquista e da 

ocupação desse vasto espaço.76 O arraial, de acordo com o dicionário de Bluteau77, era 

um alojamento militar que servia como ponto de apoio ao exército em campanha. No 

entanto, é possível identificar outros significados para o termo quando observamos outros 

casos, a exemplo de Minas Gerais, onde os arraiais serviam como acampamentos para a 

população envolvida no garimpo do ouro.78 Para o caso do sertão do Piancó, manteve-se 

o primeiro significado, uma vez que surgiram em decorrência da “Guerra dos Bárbaros”, 

com o objetivo de abrigar os soldados e servir como fronteira contra o avanço dos ditos 

inimigos. 

A instalação dos arraiais precedia “qualquer modelo de estrutura administrativa” 

porque “a posse em si do território é uma prerrogativa básica do sistema colonial”.79 Era 

                                                           
76 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
77 Cf.: ARRAIAL. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 544. 
78 DIAS, Maria Odila L. S. Sertões do Rio das Velhas e das Gerais: vida social numa frente de povoamento 

– 1710-1733. In: FURTADO, Júnia Furtado (Org.). FERREIRA, Luís Gomes. Erário mineral. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. p. 45-105. 
79 ARAÚJO, Renata Malcher de. As cidades da Amazônia no século XVIII. 1998. Apud SARMENTO, 

Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial: Pombal e Sousa, 1697-1800. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 

2007. p. 76. 
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por meio da fixação dos pontos militares que a autoridade lusitana impunha-se nos 

territórios em processo de conquista, além do apoio religioso, que veio com a construção 

das capelas ao lado dos arraiais. Estrategicamente localizados, eles eram criados a partir 

da aprovação dos governadores e dependiam de seu apoio para a manutenção das armas 

e dos homens. Teodósio de Oliveira Ledo, capitão-mor do sertão do Piancó, instalou o 

arraial de Piranhas sob a ordem do governador da Paraíba, Manoel Soares de Albergaria 

(1697-1700), que lhe enviou homens, armas e mantimentos.80 Para o governador, pela 

utilidade dos sertões da Paraíba para a Fazenda Real, era conveniente que se voltassem a 

ocupar com gados e currais, como outrora estiveram, antes de serem abandonados em 

decorrência das invasões e dos estragos causados pelos índios. Por essa razão, ordenou a 

criação de um “arraial para segurança dos povoadores e confusão do gentil”.81 

Instalado, por volta de 1698, no entroncamento das ribeiras Piancó e Piranhas, o 

arraial deveria garantir a “limpeza do território”. O arraial das Piranhas deveria integrar 

uma complexa rede de arraiais em formação, dentro e fora da capitania da Paraíba, que 

surgiu ao longo da “Guerra dos Bárbaros” (figura 4). Essa rede estendia-se, 

estrategicamente, a fim de conter o que o arcebispo da Bahia chamou de “guerra 

desordenada”, visto que as invasões indígenas ocorriam repentinamente e ao mesmo 

tempo em diversas partes, distantes uma da outra, dificultando que um sujeito pudesse 

acudir todas.82 Dessa forma, o arcebispo propôs que se governassem separadamente cada 

uma das partes, ou seja, que cada arraial tivesse sua “jurisdição [militar] independente 

uns dos outros”, para que assim pudessem atuar conforme a estratégia de seus 

comandantes.83 

 

Figura 4: Arraiais fundados durante a “Guerra dos Bárbaros” e os caminhos que os 

ligavam em fins do século XVII 

 

                                                           
80 Consulta do Conselho Ultramarino, ao rei D. Pedro II, sobre a carta do capitão-mor da Paraíba, Manuel 

Soares de Albergaria, acerca da gente e munições que deu ao capitão-mor dos Sertões das Piranhas e Piancó, 

Teodósio de Oliveira Ledo, para entrar no sertão contra o gentio tapuia. 3 de setembro de 1699. AHU – 

Papéis Avulsos – PB, Cx. 3, Doc. 226. 
81 Consulta do Conselho Ultramarino, ao rei D. Pedro II, sobre a carta do capitão-mor da Paraíba, Manuel 

Soares de Albergaria... Op. cit. 
82 Carta para o Bispo Governador de Pernambuco. 4 de dezembro de 1688. DHBN, v. 10, 1929. p. 335-

338. 
83 Idem. 
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Em destaque o arraial de Piranhas. Fonte: Adaptado do mapa “Arraiais durante a Guerra dos Bárbaros” 

elaborado por SOARES, 2012, p. 101. 

 

Nos sertões da capitania da Paraíba, especialmente nos arredores do arraial de 

Piranhas, poderiam ser identificados os seguintes arraiais: Pau Ferrado, Formiga, Canoa, 

Seco e Queimado.84 É possível que, além de se comunicar com os referidos arraiais, o 

arraial de Piranhas tenha mantido relação com os do Assú e do Jaguaribe, formando uma 

trama de defesa no interior das capitanias da Paraíba, Rio Grande e Ceará.85 Segundo 

Soares86, ao se interligarem, esses pontos fixos, somados aos aldeamentos e capelas que 

surgiram concomitantemente, em fins do século XVII, contribuíram para o surgimento de 

novos povoados. Um bom exemplo disso é a povoação de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso. 

                                                           
84 SARMENTO, Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial... Op. cit.; SOARES, 

Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania da Paraíba 

setecentista... Op. cit. 
85 SOARES, Maria Simone Morais. Idem. 
86 Idem. 
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O surgimento da povoação do Bom Sucesso no local onde estava instalado o 

arraial de Piranhas, em 1702, refletiu o crescimento social daquele território. Servindo 

“de estadia e abastecimento para os viajantes e conquistadores que continuaram a avançar 

pela região do alto sertão de Piranhas e Piancó para se estabelecer e/ou comerciar”87, a 

povoação localizava-se em uma área central do extremo oeste da Paraíba, de onde partiam 

estradas para a Cidade da Paraíba e para as capitanias do Ceará, do Rio Grande do Norte 

e de Pernambuco, além dos caminhos que a ligavam a diversas fazendas de gado.88 Por 

suas estradas trafegavam homens, animais e mercadorias, o que contribuía cada vez mais 

para o seu desenvolvimento socioeconômico e sua comunicação com as partes mais 

distantes. 

Na referida povoação, assim como no arraial, o capitão-mor de Ordenança foi 

uma das maiores figuras de autoridade ali existentes – até a criação de autoridades 

jurídicas e a câmara, ele foi a única localmente reconhecida. Era o oficial responsável por 

conhecer e alistar toda a população militarmente útil em seu território de atuação – o que 

lhe atribuía um forte poder à escala local –, obrigando-lhe a fazer exercícios militares, por 

nomear e comandar os postos de menor escalão – entre eles o de sargento-mor e capitão, 

as duas patentes mais altas depois da sua no quadro das companhias de Ordenança –, 

prender criminosos e, por vezes, servir aos governadores na divulgação de bandos e na 

cobrança de donativos.89 Em outras palavras, cabia a ele cuidar militarmente e 

administrativamente do território, especialmente daqueles recém incorporados ao império 

ultramarino português. 

A criação desse posto no interior da Paraíba ocorreu por volta de 168890 e 

compreendia os sertões do Piancó e Cariri, mas, em 1725, sob determinação régia, foi 

criado o segundo posto de capitão-mor.91 A ordem em questão, cujo objetivo era pôr fim 

                                                           
87 CEBALLOS, Rodrigo. Veredas sertanejas da Parahiba do Norte: a formação das redes sociais, políticas 

e econômicas no Arraial de Piranhas (século XVIII). Anais do XXVI Simpósio Nacional de História, São 

Paulo, 2011. p. 81. 
88 SARMENTO, Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial... Op. cit. 
89 SALGADO, Graça (Org.). Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil Colonial. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1985. p. 312; CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. Governar Pernambuco 

e as “capitanias anexas”: o perfil de recrutamento, a comunicação política e as jurisdições dos 

governadores da capitania de Pernambuco (c.1654-c.1756). Tese (Doutorado em História). Universidade 

de Lisboa, Lisboa, 2019. 465 f.; COSTA, Ana Paula Pereira. Atuação de Poderes Locais no Império 

Lusitano: uma análise do perfil das chefias militares dos Corpos de Ordenanças e de suas estratégias na 

construção de sua autoridade. Vila Rica (1735-1777). Dissertação (Mestrado em História). Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 150 f. 
90 SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a história do sertão da Paraíba... Op. cit. 
91 Requerimento de capitão-mor João de Miranda, ao rei [D. João V], solicitando confirmação da carta 

patente no posto de capitão-mor dos sertões das Piranhas e Piancó, da serra da Borborema, distrito que 
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aos “insultos de muitos facinorosos que ordinariamente inquietam aqueles moradores” do 

sertão, determinava que o oficial já existente, na época Teodósio de Oliveira Ledo, 

atendesse apenas o sertão do Cariri e que no sertão do Piancó se criasse nova capitania-

mor, para a qual seria nomeado um novo oficial. É possível que, nesse período, Teodósio 

de Oliveira estivesse fixado no Cariri, junto de sua família, pois além de fundar e 

contribuir para a povoação do núcleo que daria origem à atual cidade de Campina Grande, 

nos limites orientais do Cariri92, recebeu confirmação de sesmaria nesse mesmo sertão no 

ano de 172393 e seu filho, Francisco de Oliveira Ledo, também chegou a assumir patente 

militar nessa mesma capitania-mor, em 1735.94 Talvez isso explique sua escolha para 

capitão-mor do Cariri, ao invés do Piancó. 

Sediado na povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, o capitão-mor, 

acompanhado pelas tropas de Ordenança ali criadas95, era encarregado de representar o 

governador da capitania e exercer jurisdição militar sobre todo o território do sertão do 

Piancó. Escolhido entre as principais pessoas da terra, com partes e qualidades para o 

cargo96, no caso do Piancó o capitão-mor era eleito pelos homens bons da câmara da 

Cidade da Paraíba, a quem pertenceu a jurisdição desse sertão, que, por sua vez, deveria 

encaminhar o(s) nome(s) ao governador para a escolha final e a concessão da patente, 

sujeita à confirmação régia.97 Apesar de sua importância, não coube apenas a ele a 

                                                           
compreende a freguesia do Bom Sucesso. 9 de setembro de 1726. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 6, Doc. 

522. 
92 ALMEIDA, Elpídio. História de Campina Grande... Op. cit. p. 35. 
93 COSTA, Renata Assunção da. Uma nova conquista: a família Oliveira Ledo e o processo de ocupação 

espacial do sertão do Piancó (1663-1730). Monografia (Graduação em História). Universidade Federal do 
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94 Requerimento de Francisco de Oliveira Ledo, ao rei [D. João V], solicitando passar carta patente de 

confirmação do posto de capitão-mor do Sertão do Cariri da Paraíba. 26 de outubro de 1735. AHU – Papéis 
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96 Regimento das Ordenanças. In: SOUSA, José Roberto de Campos Coelho e. Sistema, ou Coleção dos 

Regimentos Reais. Lisboa: Officina Patriarcal Francisco Luiz Ameno, Tomo IV, Lisboa, 1785. p. 516-

539. 
97 Apesar da ausência de fontes que confirmem esse sistema de eleição para o caso do Piancó, o elaboramos 

com base na lei de 20 de julho de 1709, que regulamentou as eleições ao posto de capitão-mor, e na 

historiografia sobre o assunto. De acordo com a lei, cabia aos membros da câmara local (ou mais próxima) 

montarem uma lista tríplice que, em “ordem de preferência”, seria enviada ao capitão-mor/governador da 
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sujeita à confirmação régia, que, para o caso do Brasil, era dada dentro do prazo de um ano aos moradores 

na zona litorânea e dois anos aos residentes nas Minas e sertões. Cf.: Lei em que se dá forma para se fazerem 

as eleições de capitães-mores das Ordenanças, por resolução de Sua Majestade de 20 de julho de 1709. In: 

SOUSA, José Roberto de Campos Coelho e. Idem. p. 534-536; MELLO, Christiane Figueiredo Pagano de. 

Forças Militares no Brasil colonial: Corpos Auxiliares e de Ordenanças na segunda metade do século 
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administração sociopolítica do Piancó, pois, em 1711, foi criada, na referida povoação, o 

ofício de juiz ordinário, instituindo assim o primeiro julgado do sertão da Paraíba, 

analisado a seguir. 

 

1.1.1. Para manter a paz e o sossego dos seus moradores: a criação do julgado do 

Piancó 

 

A necessidade de atender judicialmente as populações mais dispersas e distantes 

dos núcleos urbanos da América lusitana esteve entre os assuntos debatidos por 

representantes régios desde fins do século XVII.98 Mesmo em Portugal, a distância 

sempre apareceu como elemento que dificultava ou facilitava a comunicação e a 

administração do território.99 Expandir a justiça significava encurtar a distância de acesso 

aos centros jurídicos e, consequentemente, garantir sua melhor administração.100 De 

acordo com Ana Cristina Nogueira da Silva101, o encurtamento da distância melhoraria a 

administração de modo geral. Isso porque a distância que separava os administrados e 

administradores reduzia a eficácia da administração, “devido à lentidão e aos altos custos 

de transmissão da informação administrativa”.102 Além disso, a distância afetava a 

administração porque reforçava a autonomia das terras mais afastadas, “subtraindo-as à 

presença regular dos oficiais da Coroa”.103 

Nos sertões da América lusitana, distantes dos centros jurídicos, não haveria de 

ser diferente. Em carta de 1733, por exemplo, é possível perceber o quanto a distância 

dificultava a realização de correições no Piancó.104 De acordo com o ouvidor da Paraíba 

Jorge Salter de Mendonça (1733-1739), apesar das muitas mortes e casos atrozes, no 

referido sertão não se fazia correição desde 1729, isso porque a distância e os perigos – 

humanos e naturais – enfrentados durante a viagem tornavam inviável o exercício de sua 

função sem o apoio de soldados e guias, uma situação que demandava altos custos. Mas 

esse não foi o único exemplo de dificuldade. Outros ouvidores também enfrentaram 

                                                           
XVIII. Rio de Janeiro: E-Papers, 2009; COSTA, Ana Paula Pereira. Atuação de Poderes Locais no Império 

Lusitano... Op. cit. 
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102 Idem. p. 105. 
103 Idem. p. 106. 
104 Sem título. 24 de novembro de 1733. DHBN, v. 100, 1953. p. 117-120. 
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problemas semelhantes, o que nos demonstra que na ausência de administração 

prevaleceu o clima de insegurança nas povoações que surgiram à medida que os sertões 

eram ocupados, além de gerar grandes prejuízos e vexação aos povos que “viviam 

oprimidos, sem paz e sossego”.105 

“Paliativa”106 ou “transitória”107, uma medida encontrada para solucionar ou 

amenizar este problema foi a criação do ofício de juiz nas freguesias dos sertões, ordenada 

por meio de uma decisão régia de 1699, que também determinou a criação de um capitão-

mor e cabos de milícia para “socorrer e ajudar aos juízes, dando-lhe toda a ajuda e favor 

para as diligências da Justiça”.108 Apesar da determinação orientar a nomeação de oficiais 

“à semelhança dos juízes de vintena”, os homens bons nomearam juízes ordinários109, 

oficiais de primeira instância, não letrados e não remunerados, responsáveis por proceder 

contra os crimes cometidos no termo sob sua jurisdição, devassando sobre mortes, fugas 

de presos, violação de mulheres, circulação de moedas falsas, ofensas de justiça e 

injúrias.110 

A decisão de 1699 converteu as principais freguesias de Pernambuco – Barra, 

Cabrobó, Ararobá e Nossa Senhora da Vitória – em sedes de julgado.111 Além dos sertões 

de Pernambuco, os da Bahia, do Ceará, do Piauí e da Paraíba também foram contemplados 

com o ofício de juiz ordinário ainda na primeira metade do século XVIII.112 Entre 1699 e 

1750, de acordo com Esdras Arraes113, foram criados 16 julgados nos sertões do Norte, 

ultrapassando o número de vilas  existentes nesse mesmo período (12).114 Os números 

demonstram que a criação de julgados nos sertões – território sob a jurisdição do juiz 

                                                           
105 Carta do ouvidor-geral da Paraíba, António Ferreira Gil, ao rei [D. João V], relatando a viagem que fez 

ao Sertão do Piancó, debaixo de forte sol e falta de água, e que, ao chegar na povoação das Piranhas, 

encontrou o seu sucessor, João Carlos Fontoura, enfermo e vindo a falecer dias depois. 28 de abril de 1749. 

AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 15, Doc. 1277. Obs.: O mesmo também aconteceu em outros sertões, cf.: 

Informação Geral da Capitania de Pernambuco, 1749. Anais da BNRJ, Rio de Janeiro, v. 28, 1908. p. 457. 
106 FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas: a formação dos espaços e territórios urbanos nas Minas 

setecentistas. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 77-108, jan./jun. 2012. 
107 MAGALHAES, Joaquim Romero. Concelhos e organização municipal na época moderna... Op. cit. 
108 Informação Geral da Capitania de Pernambuco... Ibidem. 
109 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
110 SALGADO, Graça. Fiscais e meirinhos... Op. cit. 
111 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ibidem. 
112 Idem. 
113 Idem. 
114 Os 16 julgados criados entre 1699 e 1750, são: Barra, Cabrobó, Ararobá e Nossa Senhora da Vitória, em 

Pernambuco; Piancó, na Paraíba; Russas, Parnaguá, Piracuruca, Surubim e Acaracú [sic.] no Ceará; São 

Bernardo da Parnaíba, Aldeias Altas e Mearim, no Maranhão; Pambú, Sento Sé e Assorá, no Piauí. As 12 

vilas criadas durante esse mesmo período no Estados do Brasil e do Grão-Pará e Maranhão, são: Mocha, 

Jacobina, Inhampube, Itapicurú de Cima, Icó, Vila Nova do São Francisco, Itabaiana, Vila Nova do Rio 

Real, Penedo, Rio de Contas, Aracati e Urubu. Cf.: ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto 

silêncio... Op. cit. p. 252-256. 
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ordinário – mostrou-se como a melhor alternativa política encontrada pela Coroa para 

fazer justiça a todos os súditos, cumprindo a função mais nobre da monarquia, e para 

consolidar seu domínio sobre todo o território, especialmente, sobre aqueles onde não se 

convinha criar novas vilas e câmaras.115 

No caso dos sertões da Paraíba, distantes cerca de 80-100 léguas da Cidade da 

Paraíba, o ofício de juiz ordinário foi criado após a solicitação enviada pelo governador 

João da Maia da Gama (1708-1717) à Coroa em 1710.116 Nesse período, ainda não 

existiam freguesias no interior da Paraíba, mas já se encontrava povoado e contava com 

uma singela capela, erguida em devoção à Nossa Senhora do Bom Sucesso, para 

administração dos sacramentos, conforme nos informa o governador: 

 

Acham se hoje os sertões desta Capitania muito povoados de gente, 

fazendas, e gado e entre muitos sítios se acha o das Piranhas, Pahó e 

Careris [...] com povoação, capela, e capelão [...] Fazem-se por 

todas estas partes muitas mortes, e roubos [...] A todos estes danos 

tendo dado o remédio possível mandando ao Capitão-mor e oficiais das 

ordenanças prender, e dar a execução os mandados da justiça [...] 

mandei [ainda] aos juízes ordinários [...] [e] o ouvidor geral [...] [mas] 

sempre ouve embaraços pelo tempo, pelas suas ocupações e pela guerra 

[...] [Por isso] me pareceu [por bem] representar a Vossa Majestade 

[...] a ordem dos vassalos de Vossa Majestade que houvesse nestes 

sertões um juiz ordinário com seu escrivão tanto para tirar as 

devassas, dar e fazer as escrituras, tomar conhecimento e pôr e, 

arrecadação dinheiro, ou fazendas dos defuntos e ausentes [...] 

(grifo nosso).117 

 

A resposta régia ao pedido, enviada em 7 de fevereiro de 1711, autorizou a 

criação do julgado do Piancó, com sede na povoação de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso.118 Ao juiz ordinário cabia zelar pelo bem e ordem pública – recolhendo os vadios 

para o trabalho e promovendo castigo aos delinquentes119 –, além de validar as ações e 

transações dos numerosos habitantes dos sertões, por meio do registro – redigido pelo 

                                                           
115 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. Trad. 

Maria Júlia Gambogi Teixeira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
116 Carta do capitão-mor da Paraíba, João da Maia da Gama, ao rei [D. João V], sobre os povoados, gado e 

mais fazendas, e a falta de administração nos sertões. 5 de junho de 1710. AHU – Papéis Avulsos – PB, 

Cx. 4, Doc. 310. 
117 Idem. 
118 Carta do ouvidor-geral da Paraíba, João Rodrigues Colaço, ao rei [D. José I], sobre a provisão, mandando 

ouvir a Câmara a respeito da criação de um juiz para a povoação do Cariri de Fora. 30 de dezembro de 

1760. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 21, Doc. 1642. 
119 SEIXAS, Wilson. Pesquisas para a História do sertão da Paraíba... Op. cit. 
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escrivão que acompanhava o juiz – de procurações, papéis de compra e venda, dotes 

matrimoniais, cartas de alforria e documentos de outra natureza, reunidos em Livros de 

Notas.120 Sua atuação e importância para o desenvolvimento socioeconômico da região 

serviu de exemplo para os pedidos enviados posteriormente solicitando a criação dos 

ofícios de juiz e escrivão para o Cariri (PB) e o Assú (RN). 

Em 1710, apesar do pedido realizado pelo governador da Paraíba, o Cariri não 

teve a mesma “sorte” que o Piancó. De acordo com carta de 1743, o capitão-mor do Cariri 

e os demais moradores daquele sertão reclamaram a falta de um juiz em seu território e, 

usando como exemplo o caso do Piancó, justificaram a criação dessa autoridade 

argumentando que se tratava de um território tão povoado quanto aquele sertão vizinho.121 

Por isso, para manter a paz e o sossego dos seus moradores, como aconteceu no Piancó, 

esperavam a mercê régia. O referido pedido não foi atendido, mais uma vez. Por esse 

motivo uma nova solicitação foi enviada em 1760.122 Nela, o ouvidor João Rodrigues 

Colaço (1759-1762) reforçava o pedido e informava sobre a necessidade de se criar na 

povoação do Cariri um juiz com seu escrivão, pois “não são bastantes juízes o do Assú, e 

o do Piancó, pelas grandes distâncias”. A justificativa do ouvidor encontrou apoio nos 

ministros do Conselho Ultramarino, mas não sabemos precisar o ano em que o ofício foi, 

definitivamente, criado – de acordo com Elpídio de Almeida, que não indica fonte, o 

julgado do Cariri foi criado em 1776, mas, segundo José Leal, já em 1758 é possível 

encontrar juiz de órfãos atuando nesse sertão.123 

Além dos pedidos enviados pelos moradores do Cariri, também nos foi possível 

localizar uma solicitação para criação dos ofícios de juiz ordinário e de escrivão nas 

ribeiras do Apodi e Assú, importante zona comercial para a capitania Rio Grande do 

Norte.124 Enviada em 1754, tendo o caso do Piancó como exemplo, a referida solicitação 

                                                           
120 É importante mencionar que o historiador Yan Bezerra de Morais realizou uma análise sobre a estrutura 

jurídica do Piancó em sua dissertação, dedicando-se não só aos juízes ordinários e tabeliães, mas também 

aos licenciados que atuaram como advogados no Piancó. MORAIS, Yan Bezerra. “E por ser de conhecida 

nobreza”... Op. cit. 
121 Requerimento do capitão-mor do Cariri, Domingos de Faria Castro, oficial da ordenança e os moradores, 

ao rei D. João V, solicitando nomeação de um juiz do cível e criminal em virtude da distância da sua cidade 

em relação à da Paraíba. 11 de dezembro de 1743. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 12, Doc. 1011. 
122 Carta do ouvidor-geral da Paraíba, João Rodrigues Colaço, ao rei [D. José I], sobre a provisão, mandando 

ouvir a Câmara a respeito da criação de um juiz para a povoação do Cariri de Fora.... Op. cit. 
123 ALMEIDA, Elpídio. História de Campina Grande... Op. cit. p. 39; LEAL, José. Julgado do Cariri de 

Fora. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, n. 17, 1970. p. 13. 
124 Sobre a colonização do Assú, cf.: SILVA, Tyego Franklim. A ribeira da discórdia: terras, homens e 

relações de poder na territorialização do Assú colonial (1680-1720). Dissertação (Mestrado em História). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2015. 178f. 
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alcançou parecer favorável no mesmo ano.125 A ordem régia, além de autorizar a criação 

do termo do Assú, determinou que fosse escolhido para o ofício apenas os moradores 

daquelas ribeiras e que a sua eleição ocorresse de três em três anos, na câmara da Cidade 

de Natal. Como não havia câmara nestas localidades, era normal que a eleição desses 

oficiais dependesse dos concelhos mais próximos.126 Essa dependência, cujos níveis 

variavam de julgado a julgado, ia desde a definição dos contornos territoriais da jurisdição 

dos juízes, determinados conforme os interesses dos vereadores ou ouvidores, até a sua 

eleição, realizada anualmente nas câmaras das vilas.127 No caso do julgado do Piancó, a 

dependência ocorria em relação ao conselho da Cidade da Paraíba. 

Acreditamos que a criação de um juiz ordinário no sertão do Piancó, 

possivelmente, proporcionou relativa importância política e jurídica à povoação do Bom 

Sucesso, onde esse oficial encontrava-se sediado. Isso porque era dela de onde emanava 

toda a autoridade jurídica em direção às partes mais distantes de todo o sertão do Piancó, 

passando assim a exercer certa centralidade.128 Acreditamos ainda que, com o fim dessa 

relação de subordinação à câmara da Paraíba, em 1772, quando a povoação do Bom 

Sucesso passou a contar com sua própria câmara, após a elevação da vila de Pombal, sua 

importância e centralidade política tenham-se tornado cada vez mais significativas. 

 

1.1.2. “Para viverem juntos em povoações civis”129: a elevação da vila de Pombal e a 

criação de uma câmara no interior da Paraíba 

 

Os primeiros pedidos enviados solicitando a elevação de uma vila no sertão do 

Piancó datam de 1724. O primeiro documento identificado trata-se de uma carta, enviada 

ao rei em novembro do referido ano, expondo os resultados da correição feita no sertão 

                                                           
125 Consulta do Conselho Ultramarino, ao rei D. José I, sobre a carta do ouvidor-geral da Paraíba, José 

Ferreira Gil, a respeito da necessidade que têm os moradores da Ribeira do Açu e Apodi de se criar, naquele 

distrito, um juiz Ordinário com seu escrivão. 23 de novembro de 1754. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 

17, Doc. 1410. 
126 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei... Op. cit. 
127 WEHLING, Maria José. Juízes de fora, ouvidores e relações. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 164, n. 412, p. 51-61, out./dez. 2003. 
128 A questão de centralidade aqui discutida faz referência a um espaço que concentra em si importantes 

funções sociopolíticas e que, consequentemente, é capaz de atrair para si o que está ao seu entorno, 

exercendo assim certa influência (seja ela cultural, política e/ou econômica). 
129 O uso do termo povoações civis, retirado da própria documentação, está em oposição aos chamados 

sítios volantes, lugares onde o estabelecimento populacional não era sólido ou permanente. Por isso, apesar 

de não localizarmos significado preciso, acreditamos que seja utilizado para se referir aos núcleos 

populacionais fixos e submetidos à administração/controle régio. 
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do Piancó pelo ouvidor Manuel da Fonseca e Silva (1720-1726), nela consta a situação 

em que se encontrava o interior da capitania e o benefício de se criar nele uma vila: 

 

Fui em correição às ribeiras do Piancó e Piranhas, achei ser aquela a 

melhor e mais culta povoação, de todas, as que encontrei em todo o 

sertão [...] se compõem de duzentos povoadores, homens bons, e que 

são todos filhos do reino, e naturais da Província de Entre Douro e 

Minho, que vivem do seu trabalho e cultura, por serem muito aplicados 

a granjearem com o suor do seu rosto no com que sustentam a vida, 

razão porque não admitem vadios e por si mesmos os afugentam, 

tendo assim a dita povoação em admirável sossego! [...] me fizeram 

vários requerimentos [...] sendo um deles que fizesse eu erigir vila 

naquele sitio, devendo querer rogar-me propusessem a Vossa 

Majestade a capacidade do Sitio da Matriz de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso [...] julgo ser aplicado para afim que pedem, sendo Vossa 

Majestade servido deferir lhes, pela bondade das terras 

circunvizinhas, pelo ameno dos arvoredos, aprazível do rio Piancó 

[...] que na seca [de 1722-1723] mais estranha que nos sertões se tem 

experimentado [...] sempre conservou peixe em abundancia e água em 

grande copia [... e pela sua] formosa igreja de pedra e cal, que no 

sertão não se acha em parte alguma [...] (grifo nosso).130 

 

Assim como os pedidos de vilas em Minas Gerais131, o pedido de vila para o 

sertão do Piancó também se utilizou de argumentos que destacavam a “comodidade” e a 

salubridade do sítio, as “qualidades” de seus moradores e a “nobreza” de seus templos 

para justificar a elevação. Elementos que parecem escamotear os constantes conflitos que 

ocorriam entre índios – ocultados do relato acima citado – e moradores, assunto presente 

em cartas do próprio ouvidor da capitania, Manuel da Fonseca e Silva, de fevereiro de 

1725, e do governador da Paraíba, João de Abreu de Castelo Branco (1722-1729), de 

setembro de 1725. Enquanto a correspondência do ouvidor comunicava a devassa feita 

por ele, em decorrência da situação de guerra entre grupos indígenas já aldeados132, a do 

governador afirma que o Piancó encontrava-se tomado por uma situação de desordem, 

“que costumam suceder entre as nações de gentio que habitam por aquelas partes”, e 

insultos, cometidos pelos “muitos facinorosos que ordinariamente inquietam aqueles 

                                                           
130 Carta do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, ao rei [D. João V], sobre as correições 

que fez nas Ribeiras do Branco e Piranhas e a solicitação de várias pessoas para se erigir uma vila no sítio 

da matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. 3 de novembro de 1724. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 

5, Doc. 426. 
131 FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas... Op. cit. 
132 Consultas do Conselho Ultramarino Pernambuco e outras capitanias (1716-1727). DHBN, v. 99, 1953. 

p. 242-244. 



O “coração da terra” pulsa | 52 

moradores”.133 Dessa forma, acreditamos que os argumentos utilizados pelo ouvidor eram 

mais estratégicos do que reais, pois destacavam as qualidades do povoado em detrimento 

do cenário de guerra. 

Além de destacar as qualidades, de acordo com Cláudia Fonseca134, era comum 

relatar os problemas quando se solicitavam o título de vila em Minas Gerais, entre eles o 

de acesso à justiça. Para o caso do Piancó, reclamar sobre o acesso à justiça não teria o 

efeito desejado, pois já contava com juiz ordinário e tabelião desde 1711. Dessa forma, 

além de destacar as qualidades do território e dos seus moradores, o ouvidor também 

argumentou, dessa vez em correspondência de dezembro de 1724, que a criação da vila 

representaria benefícios econômicos: 

 

[...] represento a Vossa Majestade que para maior aumento dos 

dízimos reais e do bem comum de todos os moradores, é muito útil 

fundarem-se vilas, não só no Piancó, onde Vossa Majestade foi servido 

[...] mandar criar um juiz ordinário, e por isso, talvez, se viva naquela 

ribeira com mais sossego que nos outros sertões, mas também na ribeira 

do Apodi e na do Assú, próximas às do Piancó e Piranhas... (grifo 

nosso).135 

 

A possibilidade de aumento dos dízimos era uma justificativa utilizada desde a 

criação do arraial das Piranhas. Em 1697, quando recebeu ordens para elevar o referido 

arraial, o capitão-mor Teodósio de Oliveira Ledo chamou atenção para a utilidade que a 

povoação do sertão do Piancó teria para a Real Fazenda, pois proporcionaria o 

crescimento dos dízimos.136 Acreditamos que, com o estabelecimento do arraial e o início 

do desenvolvimento da povoação, houve um aumento econômico na região, pois a 

“pacificação” do território garantiu a fixação definitiva dos colonos e, consequentemente, 

o crescimento comercial, registrado em procurações, escrituras e papéis de vendas, 

reunidos nos Livros de Notas produzidos pelo juiz ordinário . Apesar disso, questionamo-

                                                           
133 Requerimento de capitão-mor João de Miranda, ao rei [D. João V], solicitando confirmação da carta 

patente no posto de capitão-mor dos sertões das Piranhas e Piancó... Op. cit. 
134 FONSECA, Cláudia Damasceno. Urbs e civitas... Op. cit. 
135 Carta do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, ao rei [D. João V], sobre a correição que 

vai fazer na ribeira de Piancó e ser conveniente fundar vila no sítio da matriz de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso bem como na ribeira do Apodi e na do Açu, todas da jurisdição da Paraíba, no tocante à justiça. 15 

de dezembro de 1724. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 5, Doc. 428. 
136 Consulta do Conselho Ultramarino, ao rei D. Pedro II, sobre a carta do capitão-mor da Paraíba, Manuel 

Soares de Albergaria, acerca da gente e munições que deu ao capitão-mor dos Sertões das Piranhas e 

Piancó... Op. cit. 
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nos se esse aumento era o suficiente para justificar a elevação de uma vila no interior da 

Paraíba ainda na segunda década do século XVIII. 

De todo modo, assim como o ouvidor-geral da comarca da Paraíba utilizou-se 

deste argumento de ordem econômica para solicitar a elevação da vila, os agentes 

camarários da Cidade da Paraíba, a quem o Piancó estava subordinado, também o 

poderiam utilizar para dar parecer contrário ao pedido. Isso porque, de acordo com 

Claudia Fonseca137, tanto em Portugal quanto em suas possessões ultramarinas, os oficiais 

camarários protestavam a cada novo pedido de emancipação por parte das povoações 

pertencentes ao seu termo, argumentando que a elevação de uma nova vila implicava na 

redução do seu território jurisdicional e na redução das suas receitas municipais, 

consequentemente. Diante disso, se o Piancó apresentasse, de fato, um potencial 

econômico capaz de comprometer as rendas municipais da Cidade da Paraíba em ocasião 

da criação de uma nova vila, é possível que os oficiais camarários tenham reclamado a 

possibilidade de sua emancipação. 

Não podemos afirmar se essa foi a razão pela qual a vila não foi criada. O que 

sabemos é que, apesar dos pedidos e argumentos, a criação de uma vila no Piancó foi 

possível apenas em 1772, após a execução das ordens régias de 1766, enviadas para 

governadores de várias capitanias, entre elas Pernambuco e suas anexas. As ordens 

determinavam a proibição dos sítios volantes e a criação de vilas nas povoações com mais 

de 50 fogos.138 De acordo com Roberta Delson139, desde o início do século XVIII a Coroa 

editava leis para “reduzir” a população errante, assim como os missionários haviam 

“reduzido” os índios em aldeamentos. A medida régia pretendia reunir os habitantes para 

que se agregassem e não morassem somente em sítios dispersos, garantindo assim, por 

meio da criação de vilas, a fixação do homem ao solo e o seu controle, além de legitimar 

e defender a posse do território.140 

Independente da região onde a legislação determinasse a criação de 

comunidades, o princípio das ordens era o mesmo, civilizar e promover o povoamento do 

sertão.141 Em Minas Gerais, por exemplo, no ano de 1709, a Coroa determinou que se 

deveria “reduzir toda a gente que andava nas minas e povoações” e criar vilas para auxiliar 

                                                           
137 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei... Op. cit. 
138 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
139 DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil-Colônia... Op. cit. 
140 FLEXOR, Maria Helena Ochi. Núcleos urbanos planejados do século XVIII. Revista Rua, Salvador, v. 

1, n. 1, p. 89-114, 1988.  
141 DELSON, Roberta Marx. Ibidem.  
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na manutenção do controle dos homens e do escoamento do ouro, facilitar o recebimento 

de impostos e gerar renda suplementar para os cofres reais, consequentemente.142 Já no 

que toca aos sertões do Norte, além de objetivar a povoação, a criação de vilas previa a 

manutenção dos caminhos internos, indispensáveis à comunicação e execução da ordem 

lusitana nas fímbrias do seu império.143 

Na primeira metade do século XVIII foram fundadas 12 vilas nos sertões do 

Norte, enquanto que no litoral o número era de 31, no total.144 Já no período pombalino 

(1750-1777), esse número aumentou significativamente, das 53 vilas fundadas nas 

capitanias do Norte e no Estado do Maranhão, 27 estavam localizadas em zonas 

interioranas, sendo 17 delas “vilas de índios” e as outras 10 “vilas de branco”.145 O projeto 

urbanizador instituído pelo Marquês de Pombal fez parte de um programa de 

reorganização econômica e administrativa que pretendia garantir a centralização do 

governo.146 Entre os seus projetos para o Brasil, Pombal traçou um plano de urbanização 

que previa aumentar o número de vilas no interior, com o objetivo de aproveitar ao 

máximo as potencialidades dos territórios inexplorados.147 

Inicialmente, a política urbanizadora foi lançada para o Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, que havia começado a adquirir importância econômica em decorrência da 

abertura da ligação fluvial Pará-Madeira-Guaporé.148 Para o povoamento dessa área 

foram escolhidas, ainda em 1751, a zona leste da cidade de Belém e as principais vias 

fluviais da bacia amazônica.149 A partir dessa decisão deveriam ser criadas novas vilas 

que possibilitassem a manutenção do controle sobre as comunidades indígenas, a 

vigilância sobre as atividades dos espanhóis e dos holandeses nessas partes e que 

servissem de entreposto para ervas medicinais colhidas nas imediações, principais 

produtos de exportação da região.150 Mas, de acordo com Roberta Delson151, não era fácil 

conseguir colonos para as regiões longínquas. 

Para atingir seus objetivos a Coroa lançou mão de uma série de medidas que se 

interligavam, sendo as principais os alvarás de 6 e 7 de junho de 1755, que instituiu a 

                                                           
142 DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil-Colônia... Op. cit. 
143 Idem. 
144 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
145 Idem. 
146 DELSON, Roberta Marx. Ibidem. 
147 Idem. 
148 Idem. 
149 Idem. 
150 Idem. 
151 Idem. 
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liberdade aos índios do Grão-Pará e Maranhão e cassou a jurisdição temporal dos 

missionários, e a homologação do Diretório dos Índios, elaborado em 3 de maio de 1757, 

pelo próprio governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, cujo fim 

era cristianizar e civilizar os indígenas, “para que, saindo da ignorância e rusticidade... 

possam ser úteis a si, aos moradores e ao Estado”.152 Ambas as medidas, especialmente a 

homologação do Diretório, que reuniu os objetivos da política reformista em curso desde 

o início da década de 1750153, concorrem para o fim dos aldeamentos e a criação de “vilas 

de índios”. 

Apesar do Diretório ter sido, inicialmente, criado como parte de um conjunto de 

medidas metropolitanas para as fronteiras coloniais do Norte e do Sul, tomadas no sentido 

de ampliar a presença e o domínio português, de acordo com Fátima Martins Lopes154, 

acabou sendo estendido ao Estado do Brasil, com o objetivo de civilizar os indígenas e 

combater o poder das ordens religiosas nessa parte da América lusitana.155 Dez dias após 

a ampliação, fato que ocorreu em 8 de maio de 1758, foi criada, em Pernambuco, uma 

versão adaptada do Diretório, intitulada “Direção com que interinamente se devem 

regular os índios das novas vilas e lugares eretos nas aldeias da capitania de Pernambuco 

e suas anexas”.156 A adaptação manteve alguns capítulos idênticos ao documento original 

e trouxe algumas alterações, sendo a maior diferença a forma de repartição das terras e 

da distribuição dos índios.157 

O primeiro resultado da política pombalina foi a elevação de vilas no lugar dos 

aldeamentos administrados pelos jesuítas.158 No que diz respeito à sua aplicação na 

capitania de Pernambuco e suas anexas, com base em carta régia de 14 de setembro de 

                                                           
152 LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o 

Diretório Pombalino no século XVIII. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2005. p. 78-79. 
153 CANCELA, Francisco. Recepção e tradução do Diretório dos índios na antiga Capitania de Porto 

Seguro: uma análise das Instruções para o governo dos índios. História Social, n. 25, p. 43-70, 2015. 
154 LOPES, Fátima Martins. Ibidem. 
155 Sobre a aplicação do Diretório nas capitanias do Rio Grande do Norte e do Ceará, cf.: LOPES, Fátima 

Martins. Idem; MAIA, Lígio José de Oliveira. Serras de Ibiapaba, de aldeia à vila de Índios: vassalagem 

e identidade no Ceará colonial - século XVIII. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2010. 409 f. 
156 MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas Capitanias 

do Norte da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; MEDEIROS, Ricardo Pinto de. 

(Orgs.). Novos olhares sobre as Capitanias do Norte do Estado do Brasil. João Pessoa: Universitária, 

2007. 
157 Idem. 
158 LOPES, Fátima Martins. Ibidem.  
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1758, foram criadas quatro vilas e um lugar159 no Ceará, duas vilas no Rio Grande do 

Norte e nenhuma na Paraíba, por não contar com aldeamentos jesuítas.160 O segundo 

momento dessa política na capitania de Pernambuco foi marcado pela criação de vilas nas 

missões dos franciscanos e dos capuchinhos italianos, após as ordens enviadas pelo 

governador, em 26 de abril de 1761, aos capitães mores, oficiais e habitantes das antigas 

aldeias.161 Foram criadas duas vilas no Ceará, três no Rio Grande do Norte, cinco na 

Paraíba e sete em Pernambuco.162 

De acordo com Antônio Santos163, a criação de vilas de índios na Paraíba não 

ocorreu sem que houvessem reclamações por parte da câmara da Cidade da Paraíba, termo 

ao qual os territórios desmembrados pertenciam. A justificativa para o descontentamento 

era o prejuízo que a diminuição do seu antigo termo acarretou, pois, a criação daquelas 

vilas, ao contrário de aumentar a arrecadação da Real Fazenda, a tinha diminuído.164 Os 

vereadores ainda argumentaram que, apesar dos esforços, a política de civilização dos 

índios não estava alcançando os resultados esperados.165 A resposta para as reclamações, 

enviada pelo governador de Pernambuco, José César de Meneses (1774-1787), a quem a 

Paraíba encontrava-se subordinada, foi a de que se as vilas se achavam sem aumento de 

moradores a culpa era do governador da Paraíba, Jerônimo José de Mello e Castro (1764-

1797), pois elas estavam sob sua jurisdição e cabia-lhe fiscalizá-las.166 

Diferente dos dois primeiros momentos, que resultaram na elevação dos 

aldeamentos jesuítas e, posteriormente, das missões dos franciscanos e capuchinhos à 

condição de vila, o terceiro e último momento da política urbanizadora, baseado na carta 

régia de 22 julho de 1766, proibiu os sítios volantes e elevou algumas povoações, com 

mais de 50 fogos, à condição de vila, denominada “vila de brancos”.167 A preocupação 

com os sítios volantes, lugares onde o estabelecimento populacional não era sólido ou 

                                                           
159 No sentido aqui exposto, lugar, de acordo com Bluteau, significava povoação pequena, menor que uma 

vila e maior que uma aldeia. Cf.: LUGAR. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. 

cit. p. 202. 
160 MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas Capitanias 

do Norte da América portuguesa... Op. cit. 
161 Idem. 
162 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
163 SANTOS, Antônio César de Almeida. Para viverem juntos em povoações bem estabelecidas: um 

estudo sobre a política urbanística pombalina. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do 

Paraná, Curitiba, 1999. 263 f. 
164 Idem. 
165 Idem. 
166 Idem. 
167 SOARES, Maria Simone Morais. Ibidem. 
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permanente, refletia a preocupação da Coroa com os vadios, facinorosos e homens que 

os habitavam, afirma Arraes.168 O problema não era o “nomadismo” desses indivíduos, 

dado que “roceiros, rancheiros e bandeirantes” não foram obrigados a viver em povoações 

civis, mas o risco que representavam à vida social, pois essa era pautada na adequação ao 

trabalho. Considerado um valor moral, além de garantir o próprio sustento, o trabalho 

evitava a proliferação de “vagabundos e delinquentes” e, consequentemente, mantinha a 

ordem social. 

Foi a partir de tal ordem que se criaram cinco vilas de brancos na capitania do 

Ceará, duas no Rio Grande e quatro na Paraíba (figura 5).169 Das quatro vilas fundadas na 

Paraíba, duas estavam localizadas no sertão do Piancó, foram elevadas nas povoações de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso – vila de Pombal (1772) – e de Jardim do Rio do Peixe  

– vila de Sousa (1800).170 A arquiteta Simone Soares (2012) reproduziu a carta que foi 

direcionada aos governadores de várias capitanias, entre elas, a de Pernambuco, que foi 

também encaminhada para a do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande: 

 

Eu El-Rei [...] Sendo presente em muitas, e muito repetidas queixas, 

os cruéis e atrozes insultos, que nos sertões desta Capitania tem 

cometido os vadios e os facinorosos, que neles vivem como feras 

separadas da sociedade civil e comércio humano. Sou servido 

ordenar que todos os homens, que nos ditos sertões se acharem 

vagabundos, ou em sítios volantes sejam logo obrigados a 

escolherem lugares acomodados para viverem juntos em povoações 

civis, que pelo menos tenham de cinquenta fogos para cima com 

juiz ordinário, vereadores e procurador do Conselho [...] e isto 

debaixo das penas de que aqueles, que no termo competente [...] não 

aparecerem para se congregarem e reduzirem a sociedade civil nas 

povoações acima declaradas, serão tratados coo salteadores de 

caminhos e inimigos comuns e como tais punido com a severidade das 

leis. Excetuando-se com tudo: Primeiramente os rosseiros que com 

criados, escravos e fabrica de lavoura vivem das suas fazendas sujeitos 

[...] Em segundo lugar os rancheiros, que nas estradas publicas se 

acham estabelecidos com seus ranchos para hospitalidade e 

comodidade dos viajantes em benefício do comércio e da comunicação 

das gentes: Em terceiro lugar as bandeiras ou tropas que em corpo e 

sociedade útil e louvável vão aos sertões congregadas em boa união 

para neles fazerem novos descobrimentos [...] que os mesmos rosseiros, 

rancheiros e tropas e bandeiras tenham toda a necessária autoridade 

                                                           
168 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
169 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
170 Idem. 
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para prenderem e remeterem às cadeias públicas [...] todos os homens 

que se acharem dispersos, ou seja nos ditos e chamados sítios volantes 

sem estabelecimento permanente e solido, ou seja nos caminhos e matos 

[...] em benefício da tranquilidade e de meus fiéis vassalos [...] 22 de 

julho de mil setecentos e sessenta e seis. (grifo nosso).171 

 

É importante deixar claro que a povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, 

elevada à condição de vila por meio dessa lei, não se enquadrava na categoria de sítio 

volante, pois, como visto até aqui, já se tratava de um núcleo de povoação fixo, 

organizado social e administrativamente por autoridades locais, desde o início do século 

XVIII. Sua elevação ocorreu em decorrência do número de fogos que ultrapassava o valor 

estabelecido (50). 

 

Figura 5: Vilas fundadas na capitania de Pernambuco e anexas ao longo do século 

XVIII 

 

                                                           
171 Segundo Soares, a carta régia de 22 de julho de 1777 é a mesma para todas as vilas da Capitania de 

Pernambuco e anexas. Não conseguindo identificar a referida carta na documentação referente às vilas na 

capitania da Paraíba, a arquiteta apresentou uma cópia publicada por Oliveira (1890) para a fundação da 

Vila de Quixeramobim no Ceará. Cf.: SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão 

de Piranhas e Piancó da Capitania da Paraíba setecentista... Op. Cit. p. 137-138. 
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Em destaque a vila de Pombal. Fonte: Adaptado do mapa “Vilas fundadas na Capitania de Pernambuco e 

Anexas ao longo do século XVIII” elaborado por SOARES, 2012, p. 139. 

 

A evolução do primeiro núcleo populacional do Piancó dentro das etapas de 

urbanização – que nesse caso foi povoado, julgado e vila – o reafirmou como “ponto de 

convergência dentro da realidade de dispersão que marcava o sertão” 172, e abriu margens 

para a consolidação de um aparelho administrativo mais complexo e com jurisdição 

própria, reduzindo sua relação de dependência política com o litoral. Significou a criação 

de um novo – e ainda mais significativo – território jurisdicional no sertão, um lugar 

jurídico-político responsável por abrigar as funções mais importantes e imediatas para a 

sociedade local.173 Esse território, cujos contornos geográficos poderiam coincidir com 

as circunscrições da freguesia – criada em 1721 – e do julgado, era atribuído nos autos de 

                                                           
172 MORAES, Ana Paula da Cruz de Pereira. Entre mobilidades e disputas... Op. cit. p. 94. 
173 HESPANHA, Antônio Manuel; SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O quadro espacial. In: MATTOSO, 

José (Coord.). História de Portugal... Op. cit. p. 35-41. 
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criação.174 O auto de fundação de Pombal175 não faz menção aos “limites” do termo da 

vila – ou seja, “o distrito, ou espaço de terra, aonde chega a jurisdição” da câmara176 –, 

mas Coriolano Medeiros177 afirma que a sua jurisdição estendeu-se por todo o alto sertão 

paraibano, pelo Seridó e Patu, na capitania do Rio Grande do Norte, informação que vai 

de encontro àquela expressada por Helder Macedo178, que afirma que o sertão do Seridó 

esteve subordinado à câmara da Cidade de Natal até a criação da sua própria vila (1788).  

De fato, não localizamos referências que confirmem a versão de Coriolano em 

relação ao Seridó, mas, com base em fontes cartoriais, algumas do AHU e os termos de 

vereança da câmara de Pombal, foi possível perceber que, além dos sertões/ribeiras da 

Paraíba – denominados: Piranhas, Piancó, Rio do Peixe e Espinharas –, o termo de 

Pombal também foi composto pelo sertão do Patu (figura 6). Essa configuração se 

modificou a partir de 1788 com a criação da vila Nova do Príncipe – atual Caicó-RN –, 

no sertão do Seridó, e da vila de Sousa – atual Sousa-PB –, em 1800, contexto no qual os 

sertões das Espinharas e do Rio do Peixe foram desmembrados e passaram a pertencer 

aos termos das referidas vilas, respectivamente. 

 

Figura 6: Sertões e ribeiras que compunham o termo da vila de Pombal até 1788 

 

                                                           
174 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
175 O termo de fundação original não foi localizado, tivemos acesso apenas à transcrição que foi reproduzida 

no livro de Wilson Seixas, cf.: SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas... Op. cit. p. 245-

246. 
176 Cf.: TERMO. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 114. 
177 Apud SEIXAS, Wilson Nóbrega. Ibidem. 
178 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. O senado da câmara da Vila Nova do Príncipe. In: 

MACÊDO, Muirakytan de. et al. (Orgs.). História e memória da câmara municipal de Caicó. Caicó: 

EDUFRN, v. 1, 2016. p. 25-60. 
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Em destaque a área que correspondeu ao termo da vila de Pombal até 1788. Fonte: Adaptado do mapa 

“Capitania da Parahiba e suas vizinhas” elaborado por DINIZ, 2013, p. 98. 

 

Apesar de localizarmos os sertões/ribeiras que compunham o termo da vila de 

Pombal é preciso ressaltar que os seus “limites” não eram fixos, pois a indefinição e 

fluidez dos territórios na América Portuguesa, assim como em Portugal, eram uma 

constante, um fenômeno que não era exclusivo aos “grandes espaços virgens” ou 

parcamente ocupados, mas que também ocorreu em territórios menores e de povoamento 

mais antigo.179 A necessidade de se realizar demarcações precisas fazia-se sentir somente 

quando surgiam conflitos de jurisdição, uma das consequências da progressiva ocupação 

dos sertões.180 

Pela ausência de registros, também não podemos precisar a dimensão do rossio, 

área de uso comum que serviu aos moradores para pastagem de seus animais, coleta de 

madeira, plantio e reserva fundiária necessária à expansão física da vila.181 Por intermédio 

de Seixas182, o que podemos vislumbrar é uma pequena parcela desse patrimônio público, 

doado no dia da instalação: sítio Lages, na serra da Gameleira, as serras do Algodão e do 

Comissário, além de uma légua de terra na serra do Moleque. De acordo com Christiane 

                                                           
179 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei... Op. cit. 
180 Idem. 
181 MARX, Murillo. Cidades no Brasil, terra de quem?. 1991. Apud ARRAES, Damião Esdras Araújo. 

Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
182 SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas... Op. cit. 
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Sarmento183, esse patrimônio localizou-se em áreas afastadas do centro da vila, pois esse 

espaço já fazia parte do patrimônio doado à igreja matriz de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, sede da freguesia de mesmo nome. Isto significa afirmar que os principais 

símbolos jurídico e administrativo – o pelouro e as casas de câmara e cadeia –, no caso 

de Pombal, foram construídos em área de patrimônio religioso.184 

As casas de câmara e cadeia, edifícios que materializavam o poder da Coroa nos 

confins do império e (re)afirmavam a importância política das comunidades que as 

recebiam, sediavam a administração e a justiça. A instituição camarária, em especial, foi 

um dos mecanismos mais importantes para a consolidação da política colonial, pois sua 

instalação no ultramar garantiu a união e continuidade do império português.185 Ao 

conjugar auctoritas – autoridade do poder real – e potestas – mando dos eleitos locais –, 

comportando-se como intermediárias entre esses dois polos, as câmaras possibilitavam a 

comunicação e a negociação entre os territórios mais distantes e a Coroa.186 

Transplantada do reino e adaptada com êxito às conquistas187, essa instituição 

atuava em primeira instância, gerenciando os assuntos administrativos, jurídicos, 

econômicos, fiscais e militares – é importante ressaltar que essas duas últimas funções 

também eram de responsabilidades da Fazenda Real e dos capitães-mores/governadores, 

respectivamente.188 Supervisionavam a distribuição e o arrendamento das terras 

municipais, lançavam e coletavam os impostos, fixavam os preços e verificavam a 

qualidade das mercadorias, concediam licenças, asseguravam a manutenção de obras 

públicas e eram responsáveis pelo policiamento da vila e pela saúde e saneamento 

público.189 A jurisdição sobre todos esses assuntos, que por vezes alargava o poder das 

municipalidades, criando uma margem de autonomia em relação à câmara da Paraíba – 

relativa à organização e controle da vida local190 – e oportunidades de negociação191, 

cabia aos oficiais camarários – vereadores, juízes ordinário e de órfãos e procurador –, 

                                                           
183 SARMENTO, Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial... Op. cit. 
184 Idem. 
185 BOXER, Charles. O império marítimo português (1415-1825). São Paulo: Companhia das Letras, 

2002. 
186 Idem; MAGALHAES, Joaquim Romero. Concelhos e organização municipal na época moderna... Op. 
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187 BOXER, Charles. Ibidem. 
188 BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: 
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189 BOXER, Charles. Ibidem. 
190 HESPANHA, Antônio Manuel. História das instituições: épocas medieval e moderna. Coimbra: 
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191 BICALHO, Maria Fernanda. Ibidem. 
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que eram auxiliados por escrivão, tesoureiro, almotacé, porteiro, carcereiro e vedor de 

obras.192 

Esse corpo de oficiais do concelho era escolhido por um sistema de eleição 

indireta. De forma geral, ela ocorria da seguinte forma: os homens bons votavam em seis 

eleitores que, por sua vez, votavam em segundo turno nos candidatos aos cargos e assim 

se elegiam dois juízes ordinários ou da terra, três ou quatro vereadores e o procurador – 

que nos concelhos menores acumulava a função de tesoureiro.193 Apesar do número de 

oficiais variar de acordo com o tamanho e importância da municipalidade194, a qualidade 

dos sujeitos elegíveis sempre foi o principal atributo a ser considerado no momento da 

escolha. Isso porque, de acordo com Paulo Thedin Barreto195, desde sua origem o 

munícipio tinha uma índole aristocrática, pois determinava que apenas homens bons 

participariam das questões administrativas. 

Para o caso da vila de Pombal, sabemos que a câmara local contava com dois 

juízes ordinários, um juiz de órfãos, um procurador, três vereadores, um escrivão, 

almotacés e ajudantes. Exceto por esses três últimos, os oficiais camarários eram eleitos 

por pelouro e, em casos de escusa, por barrete. Suas reuniões ocorreram, inicialmente, em 

instalações provisórias, edifícios alugados ou cedidos por membros da câmara e que, 

possivelmente, se localizavam no entorno do mesmo largo da matriz.196 A situação do 

edifício que abrigava a cadeia talvez não diferisse disso. É possível que, na ausência de 

uma instalação oficial e permanente, que, geralmente, unia a câmara e cadeia no mesmo 

lugar197, a cadeia de Pombal tenha sido instalada separadamente, em algum outro imóvel 

capaz de fornecer as condições necessárias à sua função.198 Não é possível precisar tal 

hipótese, sabemos apenas que, em 1859, a cadeia passou a contar com instalação oficial 

(figura 7), e não sabemos se esse mesmo imóvel chegou a servir de casa de câmara.  

 

Figura 7: Cadeia de Pombal 

 

                                                           
192 BOXER, Charles. O império marítimo português (1415-1825)... Op. cit. 
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Fotografia da cadeia velha de Pombal (1927). Fonte: Extraído de SOUSA, 2002, p. 17. 

 

Até fins do século XVIII, foi essa vila que exerceu centralidade política no sertão 

do Piancó. Com a implantação de novas circunscrições civis, o rearranjo do território 

jurisdicional da vila era inevitável199, pois as povoações anexadas ao seu termo 

ascenderam na hierarquia urbana e, aquelas que não conseguiram, distribuíram-se entre 

os novos núcleos. Dessa forma, o poder político, antes polarizado, passava a ser 

compartilhado do mesmo modo que aconteceu quando houve desmembramentos em seu 

território jurisdicional eclesiástico. 

 

1.2. “Entrando nas solidões vastas e assustadoras”200: a interiorização do poder 

eclesiástico e a “conversão” dos sertões 

 

As tentativas de instituir o “governo das almas” nos sertões do Norte contribuiu 

para a criação de um território jurisdicional eclesiástico que serviu à cristianização da 

população nativa, à manutenção da fé entre os brancos, à estabilização das terras 

conquistadas201 e ao reordenamento do espaço.202 Por meio do padroado régio, aliança 

                                                           
199 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
200 NANTES, Pe. Martinho de. Relação de uma missão no rio São Francisco. Trad. Barbosa Lima 

Sobrinho. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. p. 32. 
201 GALINDO, Marcos. O Governo das Almas: a expansão colonial no país dos tapuias 1651-1798. Tese 

(Doutorado em Línguas e Cultura da América Latina). Leiden University, Holanda, 2004. 
202 GUEDES, Paulo Henrique M. Q. A colonização do sertão da Paraíba... Op. cit. 
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política entre a Coroa portuguesa e a Igreja católica, a Santa Sé legitimou sua autoridade 

no ultramar e declarou o rei de Portugal “protetor” da fé nas novas conquistas, que, por 

sua vez, estabeleceu as diretrizes de ação da Igreja, transformando assim a evangelização 

um assunto do Estado.203 De acordo com Hespanha204, na formação e organização do 

império ultramarino português, o domínio religioso foi o único a ser exercido com 

bastante eficácia desde os âmbitos mais periféricos até o âmbito internacional. Isso porque 

tornou-se um poder socialmente visível e, provavelmente, mais presente, mesmo onde o 

poder régio não tinha condição para se implantar.205 

Em termos cronológicos, a estrutura eclesiástica dos sertões do Norte, composta 

por freguesias e capelas, precedeu a organização de territórios jurisdicionais civis, como 

julgados, vilas e cidades.206 De acordo com Esdras Arraes207, é possível encontrar 

referências sobre a instalação de capelas nos sertões do Norte a partir da segunda metade 

do século XVII, localizadas no interior da Bahia, associadas, na maioria dos casos, à 

catequização indígena, mas também utilizadas pelos povoadores. Na virada para o século 

XVIII, quando há o aumento da ocupação dos sertões, o número de capelas no interior 

das capitanias do Norte aumentou significativamente, assim como o número das missões 

religiosas.208 Apesar disso, se comparado ao litoral, houve uma baixa incidência de 

capelas em alguns sertões, a exemplo daqueles que compunham o bispado de Pernambuco 

(criado em 1676), cujo motivo era a resistência por parte dos grandes sesmeiros em dividir 

seu domínio com poderes paralelos.209 

As capelas eram fundadas junto aos aldeamentos ou por proprietários rurais, que 

poderiam construir capelas particulares, nas quais se realizariam celebrações religiosas 

mediante pagamento ao sacerdote que as presidisse, ou doar parte de sua terra como 

patrimônio a um santo, padroeiro da igreja que aí se erigia a partir da doação.210 Esse 

último caso, em especial, proporcionava vários privilégios aos patronos, como o de gerir 

as rendas da nova igreja, de indicar um clérigo – parente ou amigo, geralmente –, de ser 

                                                           
203 BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. 

São Paulo: Editora Ática, 1986. 
204 HESPANHA, Antônio Manuel. A igreja. In: MATTOSO, José (Coord.). História de Portugal... Op. cit. 

p. 257-258. 
205 SANTOS, Maria C. “Os poderes num império oceânico”. In: MATTOSO, José (Coord.). Idem. p. 395-

411. 
206 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
207 Idem. 
208 Idem. 
209 Idem. 
210 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
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auxiliado com as rendas da capela em situação de necessidade financeira, além de 

benefícios simbólicos – direito às preces, aos assentos especiais nos cultos e sepultamento 

em lugar privilegiado da igreja.211 Além de servir à administração dos sacramentos, esses 

templos religiosos convertiam-se em lugar de encontro e contribuíam para a gênese de 

núcleos urbanos a partir do aumento da dinâmica social, concorrendo assim para a 

elevação da simples capela à condição de matriz, sede de uma freguesia.212 

No interior da Paraíba é possível encontrar a presença religiosa desde 1670, 

quando, após encontrar uma aldeia de cariris próximo ao arraial do Boqueirão – as 

margens do rio Paraíba –, Antônio de Oliveira Ledo solicitou ao bispo de Pernambuco 

um missionário para se estabelecer entre os índios.213 O padre Teodoro de Lucé foi, 

possivelmente, o primeiro enviado, seguido pelo padre Martinho Nantes.214 Já no sertão 

do Piancó, o braço da igreja fez-se presente por meio dos aldeamentos (tópico 1.2.1.) e, 

paralelo a sua criação, das capelas fundadas por proprietários rurais (tópico 1.2.2.). 

Ambos serviram ao controle e à povoação do território, proporcionando o seu 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

1.2.1. Panatí, Pega, Korema e Icó: aldeamentos no sertão do Piancó e a “pacificação” 

do território  

 

Unindo interesses religiosos, políticos, culturais e econômicos, a redução 

temporal e espiritual dos índios em aldeamentos, controladas por religiosos das mais 

diversas ordens, mostrou-se, desde o início da colonização da América portuguesa, uma 

das melhores estratégias para garantir a dominação dessa população, controlar a sua 

mobilidade e garantir mão-de-obra escrava para o trabalho.215 Para o caso dos sertões do 

Norte, em especial, essa “fixação” forçada proporcionou a povoação das fronteiras em 

constante estado de tensão, principalmente durante a “Guerra dos Bárbaros”, e, 

consequentemente, assegurou a resistência contra o avanço dos grupos inimigos, pois os 

aldeamentos serviram de cordão defensivo.216 

                                                           
211 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A conversão do sertão: capelas e a governamentalidade nas Minas 

Gerais. Revista Varia História, Belo Horizonte, v. 23, n. 37, p.151-166, jan./jun. 2007. 
212 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
213 NANTES, Pe. Martinho de. Relação de uma missão no rio São Francisco... Op. cit. 
214 Idem. 
215 GALINDO, Marcos. O Governo das Almas... Op. cit.  
216 SOARES, Maria Simone Morais. Ibidem. 
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Salvador Correia de Sá, governador do Rio de Janeiro e membro do Conselho 

Ultramarino, acreditava que os aldeamentos serviriam no combate aos índios não aliados 

e aos mocambos dos negros e mulatos refugiados nas terras despovoadas, resolvendo 

assim o perigo dos inimigos internos e expandindo o domínio português em direção ao 

interior da colônia.217 Por essa razão, esta autoridade insistiu na fundação de missões nos 

sertões durante o período da guerra. D. João de Lencastre, sob ordens do rei, também 

insistiu na criação de seis aldeias nas ribeiras do Assú, Jaguaribe e Piranhas, localizadas 

nos sertões da Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, respectivamente, “sendo duas em 

cada... com cem casais cada aldeia, e com vinte soldados pagos”.218 No caso das aldeias 

das Piranhas, os índios – de etnia não informada – que deveriam ser enviados para formá-

las estavam sob o domínio do capitão-mor Constantino de Oliveira Ledo219 e, 

possivelmente, compunham o mesmo grupo que, anos antes, para livrar-se da guerra com 

as tropas paulistas, selaram acordo de paz com esse militar, passando a partir de então ao 

seu controle.220 

As ordens de 1694 previam controlar um dos principais focos da guerra e 

“pacificar” o território para posterior ocupação. Na Paraíba, elas não foram cumpridas 

como se era esperado. Isso porque, de acordo com o governador da capitania da Paraíba, 

Manoel Nunes Leitão de Albuquerque (1692-1697), não haviam “bárbaros” por aquelas 

partes.221 Apesar desse argumento, principalmente após o “bom sucesso” do capitão-mor 

Teodósio de Oliveira Ledo contra os índios – genericamente identificados como “tapuias” 

– levantados no sertão do Piancó, Lencastro insistiu na execução da ordem, determinando 

que se transferissem para as Piranhas a “aldeia de tapuias mansos que chamam os Cariris, 

e outra aldeia de Caboclos, que assistem no Mamanguape” – próximo ao litoral.222 Além 

disso, autorizou o envio de armas, mantimentos e homens para as fronteiras das Piranhas, 

                                                           
217 PUNTONI, Pedro. A Guerra dos Bárbaros... Op. cit. 
218 Carta para o Mestre de Campo Mathias Cardoso de Almeida... Op. cit. p. 302-305. 
219 Carta para o Governador de Pernambuco. 8 de junho de 1694. DHBN, v. 38, 1937. p. 314-315. 
220 Registro da Carta Patente do posto de Mestre de Campo do Terço de Paulistas brancos índios armados 

que por ordem do Sua Majestade que Deus guarde há de vir da Capitania de S. Vicente para a guerra dos 

bárbaros do Rio Grande provido na pessoa do Sargento-maior Manuel Alves de Morais Navarro aprovado 

pelo mesmo Senhor para se lhe encarregar aquela guerra. 5 de junho de 1696. DHBN, v. 57, 1942. p. 84-

93.  
221 Carta para o governador e capitão geral de Pernambuco Caetano de Mello de Castro sobre a guerra dos 

Bárbaros do Rio Grande. 20 de maio de 1695. DHBN, v. 38, 1937. p. 331-334. 
222 Carta para o Capitão-mor da Parahiba Manuel Nunes Leitão. 30 de outubro de 1696. DHBN, v. 38, 

1937. p. 407-409. 
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a fim de mantê-las povoadas e guarnecidas, impedindo os inimigos de intentarem 

qualquer tipo de vingança.223 

Registro de 1702, transcrito por Irineu Ferreira Pinto224, ainda dava notícias 

sobre a ordem para a criação de aldeamento nas Piranhas, mas não identificava se o 

mesmo havia ocorrido. É possível confirmar apenas sua instituição por meio de 

documento de 1710, pois nele consta que nesse sítio havia uma capela e um capelão.225 

Em Informação Geral da Capitania de Pernambuco226, de 1749, identificamos a 

existência de apenas uma aldeia na ribeira das Piranhas, que, na época, era formada por 

índios Pega. Já a ribeira do Piancó contava com duas aldeias, uma dos Panatí e outra de 

Korema, enquanto a do Rio do Peixe contava com apenas uma, composta por índios Icó 

pequeno (figura 8). Para cada uma delas, a Junta das Missões de Pernambuco, a quem 

cabia sua jurisdição, deveria enviar missionários para lhes administrar os sacramentos227, 

mas, conforme o mesmo documento, apenas as aldeias do Piancó estavam sendo 

atendidas por missionários de Santa Thereza – carmelitas – e capuchinhos, uma 

consequência da constante escassez de religiosos no sertão da Paraíba na primeira metade 

do século XVIII.228 

 

Figura 8: Possível localização dos aldeamentos criados no sertão do Piancó 

 

                                                           
223 Carta para o Capitão-mor da Parahiba Manuel Nunes Leitão... Idem; Carta para o Governador de 

Pernambuco Caetano de Mello... Op. cit. 409-410; Carta para os oficiais da Câmara do Paraíba... Op. cit. 

p. 410-411. DHBN, v. 38, 1937. 
224 PINTO, Irineu Ferreira. Datas e notas para a história da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 1, 1977 [1909]. p. 96. 
225 Carta do capitão-mor da Paraíba, João da Maia da Gama, ao rei [D. João V], sobre os povoados, gado e 

mais fazendas, e a falta de administração nos sertões... Op. cit. 
226 Informação Geral da Capitania de Pernambuco, 1749. Anais da BNRJ, Rio de Janeiro, v. 28, 1908. p. 

419-420. 
227 Carta do capitão-mor da Paraíba, João da Maia da Gama, ao rei [D. João V], propondo os religiosos 

observantes de Nossa Senhora do Carmo e os da Reforma para as aldeias que se encontram sem 

missionários. 11 de agosto de 1715. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 5, Doc. 349. 
228 MEDEIROS, Ricardo Pinto. Contatos, conflitos e redução: trajetórias de povos indígenas e índios 

aldeados na capitania da Paraíba durante o século XVIII. In: OLIVEIRA, Carla Mary S.; MENEZES, 

Mozart Vergetti de.; GONÇALVES, Regina Célia (Orgs.). Ensaios sobre a América Portuguesa. João 

Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2009. p. 115-129. 
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Fonte: Adaptado do mapa “Localização dos aldeamentos do Sertão de Piranhas e Piancó até meados do 

século XVIII” elaborado por SOARES, 2012, p. 113. 

 

A permanência desses aldeamentos após a conquista do território e o seu 

desenvolvimento socioeconômico não coincidiu com os interesses dos colonos: expandir 

seus currais e fazendas.229 Registros apontam deslocamentos impostos e conflitos. A 

primeira carta de 1730 informa-nos que o capitão-mor do Piancó, João de Miranda, 

solicitou a transferência de quatro aldeias, entre elas a dos Korema, para outras ribeiras 

sob a justificativa de que estavam mal situadas, localizadas entre as fazendas de gado dos 

moradores da região, causando-lhes danos, pois não plantavam e atacavam os rebanhos 

dos criadores.230 A segunda e terceira correspondência, trocadas entre os anos de 1733 e 

                                                           
229 Sobre o relacionamento entre colonos e nativos no sertão do Piancó, cf.: MORAES, Ana Paula da Cruz 

de Pereira. Entre mobilidades e disputas... Op. cit.; CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. Histórias de índios e 

vidas na fronteira: o enfrentamento do sertão na Capitania da Paraíba (1755-1799). In: CHAVES JÚNIOR, 

J. I.; BIRRO, R. M.; LENINE, V.; ABRIL, V. H. (Orgs.). Colonialidades: governos, gentes e territórios 

na América Ibérica (séculos XVII-XIX). Curitiba: Editora Prismas, 2016; MORAIS, Yan Bezerra de. 

Nativos e terras, colonizadores e gados: experiências e conflitos nas ribeiras do Piancó e Piranhas, Capitania 

da Paraíba, c. 1695-c. 1750. Revista História Unicap, v. 6, n. 12, p. 215-231, jul./dez. 2019. 
230 Carta do Bispo de Pernambuco, [D. frei José Fialho], ao rei [D. João V], sobre a mudança das quatro 

missões de índios, sobretudo a da nação Corema, por representação do capitão-mor do sertão do Piancó, na 
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1736, também reclamava a transferência dos índios Korema, que, de fato, chegaram a ser 

transferidos do Piancó para o Riacho do Aguiar, mas, por não encontrarem terras férteis 

no seu novo assentamento, voltaram ao local antigo, uma situação que gerou conflitos 

com os moradores.231 Tais conflitos desencadeavam episódios de agressão física e 

tentativas de expulsão, como ocorreu aos Panatí durante a década de 50 do século XVIII. 

De acordo com uma carta remetida ao rei em nome dos Panatí, no ano de 1755, após 

serem submetidos à transferência e retornarem ao Piancó, o referido povo foi alvo da 

revolta dos moradores, que, em 1753, invadiram sua aldeia, prenderam, torturaram e 

assassinaram o capitão-mor dos índios.232 A mesma carta narra ainda um segundo 

episódio de violência, esse teria ocorrido em 1755, quando outro indígena foi assassinado, 

dessa vez por arma de fogo. 

Em todas as cartas identificadas, o argumento para o deslocamento dos índios é 

o mesmo: os grandes danos que causam aos gados. Um argumento que, possivelmente, 

também esteve atrelado ao interesse de expropriação das terras indígenas pelos “brancos”, 

algo comum e fruto de conflitos no Piancó.233 A transferência dos aldeamentos 

significava a oportunidade para obtenção de mais terras livres234, como ocorreu, por 

exemplo, no pedido de sesmaria do Coronel José Gomes de Sá, que, após o deslocamento  

definitivo dos Korema, solicitou as terras da antiga aldeia e as conseguiu.235 Essa 

transferência ocorreu em decorrência do cumprimento do já mencionado Alvará de 1758, 

                                                           
Paraíba, João de Miranda, movida pelo coronel Marcos Fernandes, e acerca da entrega das mesmas aos 

Capuchinhos Italianos do Hospício do Recife. 20 de abril de 1732. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 43, 

Doc. 3856. 
231 Carta do [capitão-mor da Paraíba], Francisco Pedro de Mendonça Gorjão, ao rei [D. João V], sobre a 

mudança do gentio Corema para o lugar do riacho do Aguiar, no Piancó. 17 de junho de 1733. AHU – 

Papéis Avulsos – PB, Cx. 8, Doc. 707. Carta do capitão-mor da Paraíba, Pedro Monteiro de Macedo, ao rei 

[D. João V], sobre o requerimento dos moradores do Piancó, solicitando a mudança dos tapuias Coremas 

do sítio do Boqueirão para o riacho do Aguiar. 22 de abril de 1736. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 10, 

Doc. 798. 
232 Carta de Vicente Ferreira Coelho, ao rei [D. José I], sobre o que se praticou com os índios da nação 

Panatis, que, estando aldeados, foram despejados pelos moradores do sertão do Piancó, sob o pretexto de 

que lhes furtavam os gados; e conseguindo os índios a restituição de sua aldeia, houve tamanha violência 

que culminou com a morte de um índio da mesma nação e de seu capitão-mor; e solicitando, em nome dos 

Panatis, justiça e protecção real. 5 de maio de 1755. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 18, Doc. 1435. 
233 Carta do capitão-mor da Paraíba, Pedro Monteiro de Macedo, ao rei [D. João V], sobre as desordens e 

violências decorrentes da falta de demarcação das terras, e solicitando a demarcação das terras dos índios 

e a colocação de marcos nos limites da capitania com a de Pernambuco e a do Rio Grande. 27 de abril de 

1736. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 10, Doc. 800. 
234 Para o processo de ocupação das terras do sertão do Piancó, cf.: MORAES, Ana Paula da Cruz de Pereira. 

Entre mobilidades e disputas... Op. cit. 
235 TAVARES, João de Lyra. Apontamentos para a história territorial da Parahyba. Edição Fac-similar. 

Coleção Mossoroense, 1982. p. 363. Cf.: Requerimento do coronel José Gomes de Sá Cordeiro, à rainha 

[D. Maria I] solicitando confirmação da carta de sesmaria localizada no largo de terra que ocupavam os 

índios Coremas, no sítio do Boquerão. 7 de julho de 1779. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 27, Doc. 2044. 
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que determinou a transferência não apenas dos Pega, mas também dos aldeamentos dos 

Panatí, Korema e Icó para o litoral da capitania, ou próximo a ele, e para a capitania do 

Rio Grande do Norte, onde constituíram as recém-criadas vilas de índios, pois a ausência 

de missionários para a sua administração inviabilizava sua permanência e a formação de 

vilas de índios no sertão.236 

Esses deslocamentos não ocorreram sem que houvesse resistência indígena, 

especialmente no caso dos Pega. Segundo um ofício de 15 de julho de 1761, inicialmente, 

foi proposto aos Pega, pelo governador de Pernambuco, que se juntassem aos índios 

Paiaku da missão do Apodi237, mas, em decorrência de suas inimizades, negaram tal 

acordo e um dos principais afirmou que “não haviam [de] largar a Aldeia se não deixando 

nela as cabeças”.238 Convencido de que a transferência dos Pega não seria fácil, o 

governador tratou em segredo o deslocamento desse povo para o Mipibu e, como 

estratégia para garantir o desarmamento dos índios, reduzindo assim seu poder de 

resistência, os convocou afirmando que “lhes queria passar mostra”. Perante militares 

enviados pelo governador, os 115 casais e 30 rapazes da aldeia foram alistados e à medida 

que isso ocorria lhes retiraram os arcos e flechas, “consolando-os ao mesmo tempo com 

algumas pequenas dádivas [...] e com o fundamento, de que aquelas armas eram 

reprovadas por Sua Majestade”.239 Logo em seguida, foram expostas as utilidades da 

mudança e postos em marcha. Durante o seu deslocamento os Pega causaram desordens 

e, mesmo após estarem instalados no Mipibu, continuavam inquietos, organizando fugas 

para se recolherem em suas antigas terras. 

Enquanto os Pega foram enviados para São José do Mipibu (RN), de acordo com 

o levantamento historiográfico e documental realizado por Juliano Carvalho240, os índios 

Panatí e Korema foram deslocados para o Conde e Nossa Senhora do Pilar – atual Pilar 

(PB) –, respectivamente, na capitania da Paraíba, e os Icó desceram para Portalegre, na 

capitania do Rio Grande do Norte (figura 9). 

 

                                                           
236 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
237 Sobre os Paiaku, cf.: LEITE, Ristephany Kelly da Silva. O regresso dos Paiaku: deslocamentos e 

agências indígenas entre as capitanias do Rio Grande do Norte e Ceará (1700-1768). Dissertação (Mestrado 

em História). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. 153 f. 
238 Ofício do governador acerca do estabelecimento de novas villas e logares, com o fim de civilizar os 

povos, e redimi-los à Fé. 15 de julho de 1761. IHGB, arq. 1.2.14, fls. 277v-285v. 
239 Idem. 
240 CARVALHO, Juliano Loureiro. Formação territorial da mata paraibana, 1750-1808. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 275 f. 
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Figura 9: Vilas para onde foram transferidas as aldeias do Piancó  

 

 
Fonte: Mapa “Transferência da população indígena dos aldeamentos para as novas vilas, 1761-

1763” elaborado por CARVALHO, 2008, p. 124. 

 

Uma vez compreendida a organização dos aldeamentos no sertão Piancó 

passamos para a discussão acerca da criação da freguesia de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, criada em 1721, com a elevação da capela de mesmo nome à condição de matriz. 

 

1.2.2. Sob a invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso: a elevação da freguesia e 

a construção da matriz no Piancó  

 

De acordo com o Relatório de visita ad limina do bispo de Pernambuco D. Fr. 

Francisco de Lima... datado de julho de 1701241, em 1696, após tomar notícia sobre todo 

                                                           
241 As visitações, provenientes do Archivio Secreto Vaticano (ASV), fundo da Congregazione del Concilio, 

Relationes Dioecesium (Olinden), foram transcritas e publicadas por Patrícia Moreira Nogueira, cf.: 
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o seu bispado, a referida autoridade achou por bem ordenar a criação de paróquias nos 

sertões sob seu domínio, onde havia uma “multidão de cristãos” vivendo “como fera”, 

sem ouvir missas ou receber sacramentos por até 8 ou 10 anos. “Como vigilante e 

cuidadoso pastor” enviou missionários “para reduzir o gentio e dizerem missa aos 

brancos”, além de mandar levantar igrejas e paróquias “nas partes mais frequentadas de 

gente”. Entre os sertões mencionados estava o “lugar entre Pinhanco e Piranhas”. Por 

estar a 150 léguas de distância da matriz da Paraíba, o bispo ordenou aos moradores do 

Piancó erigir uma igreja matriz e pagar pela manutenção do pároco e coadjutor que lhes 

consignava, até que se requeresse ao rei a côngrua costumada. 

Em termos cronológicos, no período da referida ordem, o sertão do Piancó ainda 

era palco de lutas contra os índios e enfrentava o paulatino despovoamento do seu distrito, 

após sucessivas invasões e estragos causados pelos nativos, motivos que influenciaram a 

criação do arraial de Piranhas, por volta de 1698.242 Até a consolidação da povoação de 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, fruto do progressivo povoamento que a criação do 

arraial proporcionou, não é possível identificar a existência de uma igreja matriz no sertão 

do Piancó. Ainda não podemos precisar os motivos pelos quais a ordem de 1696 não foi 

cumprida, mas lançamos como hipótese a falta de finanças suficiente para construir uma 

matriz e manter um pároco. A elevação dessa matriz foi executada apenas em 1721, 

quando a sua povoação foi eleita para sediar a freguesia de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, a primeira no interior da Paraíba.  

Em 1721, a povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso já sediava o julgado 

desde 1711 e a capitania-mor criada no sertão em 1725. Nela, encontravam-se fixadas 

autoridades militares e jurídicas, o que lhe proporcionava centralidade política e 

desenvolvimento socioeconômico. Acreditamos que somente a partir da organização 

dessa estrutura é que a referida povoação passou a contar com as condições necessárias 

para construir uma matriz e manter o seu pároco. Isso porque a promoção eclesiástica 

ocorria em regiões suficientemente povoadas e capazes, economicamente, de manter o 

padre e o edifício religioso, que deveria dispor de um patrimônio que garantisse a renda 

                                                           
NOGUEIRA, Patrícia Moreira. Considerações sobre os relatórios de visitas ad limina apostolorum do 

bispado de Pernambuco (1680-1746): aspectos históricos e historiográficos. Revista Fontes, n. 2, p. 1-50, 

2015. 
242 Consulta do Conselho Ultramarino, ao rei D. Pedro II, sobre a carta do capitão-mor da Paraíba, Manuel 

Soares de Albergaria, acerca da gente e munições que deu ao capitão-mor dos Sertões das Piranhas... Op. 

cit. 
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anual mínima para sua “fábrica, reparação e ordenamentos”, conforme exigências 

impostas pela Igreja desde o Concílio de Trento.243  

Além dos fatores populacionais e econômicos, outras motivações influenciavam 

a promoção eclesiástica, como a existência de caminhos reais e rios navegáveis no 

território a ser elevado à condição de freguesia.244 Como vimos anteriormente, o sertão 

do Piancó, especialmente a povoação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, estava em 

constante comunicação com as partes mais distantes das capitanias do Norte, graças aos 

diversos caminhos que o atravessava, e assim cumpria, mais uma vez, com os pré-

requisitos exigidos para a criação da freguesia. 

A criação de freguesias nos sertões, de acordo com Esdras Arraes245, tinha um 

caráter significativamente político e estratégico, pois à medida que os reconhecia 

institucionalmente os convertiam em territórios oficiais e os inseriam nos projetos 

políticos régios. Territórios de poder criados pela igreja e capitalizados, posteriormente, 

pelos poderes laicos246, a freguesia serviu, assim como os aldeamentos, ao processo de 

conquista e organização social dos sertões, pois além de regular a vida religiosa dos seus 

moradores – administração dos sacramentos e produção de registros (certidão de batismo, 

casamento e morte) – auxiliava no seu domínio político, econômico, social e cultural.247 

Fregueses da matriz de Nossa Senhora das Neves, sediada na Cidade da Paraíba, 

até 1721, os moradores do sertão do Piancó serviram-se de pequenas capelas filiais, são 

elas: Nossa Senhora do Bom Sucesso (1701)248, Nossa Senhora dos Aflitos (1710), Nossa 

Senhora do Ó (1735), Santo Antônio (1737), Nossa Senhora da Guia (1738), Nossa 

Senhora dos Remédios (1740) e Santa Ana do Seridó (1748) – ver figura 11.249 Apoiada 

em fontes e na historiografia, a arquiteta Simone Soares250 identificou a doação de 

patrimônio para quatro das sete capelas, sendo três delas feitas por Francisco Dias 

d’Ávila, que, no caso de Nossa Senhora dos Remédios, solicitou como condição os 

direitos e privilégios do “padroado da capela” para si e para seus sucessores. Entre elas, 

a de Nossa Senhora do Bom Sucesso, localizada na povoação de mesmo nome, foi 

escolhida para sediar a freguesia que se criou em 1721 no sertão da Paraíba. Seu edifício 

                                                           
243 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei... Op. cit. 
244 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
245 Idem. 
246 SILVA, Ana Cristina Nogueira da. O modelo espacial do Estado Moderno... Op. cit. 
247 SARMENTO, Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial... Op. cit. 
248 SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas... Op. cit. 
249 SOARES, Maria Simone Morais. Formação da rede urbana do sertão de Piranhas e Piancó da Capitania 

da Paraíba setecentista... Op. cit. 
250 Idem. 
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simples deixou de existir e deu lugar a uma igreja matriz, construída de pedra e barro, 

rebocada e caiada, e coberta com telhas de barro, pelo mestre pedreiro Simão Barbosa 

Moreira, que recebeu da Irmandade de Nossa Senhora do Bom Sucesso o valor de 650 

mil réis (figura 10).251 

 

Figura 10: Antiga igreja matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal–PB) 

 

 
Fotografia da antiga igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso e atual igreja de Nossa Senhora do Rosário 

(Pombal-PB), sem data definida. Fonte: Extraído de KEHRLE; FARIAS; SOUSA, 2016, orelha do livro. 

 

Ao pároco e aos moradores coube a sua manutenção. Sobre o assunto sabemos 

que 

 

                                                           
251 Livro de Notas de 1719-1725: (1) Escritura de obrigação que faz o mestre pedreiro Simão Barboza 

Moreira aos Irmãos de Nossa Senhora do Bom Sucesso nesta matriz do Piancó. 24 de fevereiro de 1721; 

(2) Escritura de obrigação que faz a Irmandade digo o procurador e tesoureiro da Irmandade de Nossa 

Senhora do Bom Sucesso do Piancó ao mestre pedreiro Simão Barboza Moreira. 24 de fevereiro de 1721. 

1º Cartório Cel. João Queiroga, Pombal-PB. 
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[...] o Cura Vigário da vara, daquela Povoação o Padre Antônio 

Rodrigues Farezão, se empregou de presente na ereção de uma formosa 

igreja de pedra e cal, que no sertão não se acha em parte alguma, 

esmerando-se muito em orná-la com os melhores paramentos que se 

usam nas cidades e muito mais em adornar a sagrada imagem da Mãe 

de Deus do Bom Sucesso com mantos, que tem de rica seda, coroa de 

prata, bem lavrada, castiçais e uma formosa a lâmpada do mesmo [...] 

tudo por ele granjeado, e pelos moradores...252 

 

O presente relato foi escrito pelo ouvidor Manuel da Fonseca e Silva (1720-

1726), em 1724, quando informava sobre a correição que fez na ribeira das Piranhas. É 

importante ponderar os relatos do ouvidor, visto que se tratava de uma carta em que os 

moradores da povoação do Bom Sucesso solicitavam a criação de uma vila, o que poderia, 

naquele momento, fazê-lo destacar as qualidades do povoado em detrimento dos 

problemas. De toda forma, é importante notar que a construção e a manutenção da igreja 

matriz do Piancó cumpriram com as Constituições da Bahia: igreja construída com 

materiais nobres – pedra e cal –, ornamentada e com todos os objetos necessários à liturgia 

católica.253 É importante mencionar ainda que, além desse documento, duas outras 

correspondências, relacionadas a um pedido de 12 de novembro de 1730, nos demonstram 

a preocupação local com a manutenção da matriz. Enquanto a primeira254 trata sobre a 

solicitação de apoio para custear as despesas com ornamentos da igreja, realizada pelo 

capitão-mor do Piancó, e confirma o posicionamento favorável da Fazenda em relação ao 

assunto; a segunda255 registra a determinação de envio de: vestimentas litúrgicas, frontais 

para os altares, frontais e panos para a estante, pano do púlpito e missal. 

As demais capelas mencionadas anteriormente deixaram de ser filiais da matriz 

de Nossa Senhora das Neves e passaram à jurisdição da de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, sediada na povoação de mesmo nome. Essa mudança colaborou, possivelmente, 

para legitimar a povoação como um ponto de articulação dos sertões, assim como havia 

                                                           
252 Carta do ouvidor-geral da Paraíba, Manuel da Fonseca e Silva, ao rei [D. João V], sobre as correições 

que fez... Op. cit. 
253 VIDE, D. Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia. São Paulo: 

Typographia 2 de Dezembro, livro quarto, título XIX, parágrafo 692, 1853. Obs.: O uso desse documento, 

produzido pelo arcebispado da Bahia em 1707, não ignora o fato de que a freguesia do Bom Sucesso 

pertenceu ao bispado de Pernambuco. Apenas nos baseamos nele por tratar-se da principal legislação 

eclesiástica colonial, cuja aplicação se estendeu a todos os bispados sob a jurisdição do arcebispado da 

Bahia (entre eles, o de Pernambuco, cf.: DUSSEL, Enrique D. Historia general de la iglesia en América 

Latina: introducción general a la historia de la iglesia en América Latina. Salamanca: Ediciones Sígueme, 

tomo I, 1983.). 
254 Sem título. 9 de dezembro de 1732. DHBN, v. 100, 1953. p. 99-100.103. 
255 Sem título. 11 de junho de 1733. DHBN, v. 100, 1953. p. 114-115. 
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sido quando fora escolhida para sediar o primeiro julgado do inteiro da Paraíba. A partir 

de então, a povoação do Bom Sucesso tornou-se o território de onde emanavam e para 

onde se dirigiam todas as questões de caráter religioso no sertão, exercendo assim uma 

centralidade. Do ponto de vista sociopolítico e econômico é possível que a referida 

povoação tenha crescido consideravelmente, visto que por muitos anos concentrou os 

rendimentos, os fregueses e um extenso território, cujos limites eram incertos (figura 11). 

 

Figura 11: Possíveis limites da freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, sertão 

Piancó (1721-1748) 

 

 
Fonte: Adaptado do mapa “Freguesias instituídas na primeira metade do século XVIII” elaborado por 

SOARES, 2012, p. 119. 
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A extensão das freguesias nos sertões do bispado de Pernambuco foi um dos 

problemas mais recorrentes.256 Para superar esse impasse, o bispo D. Francisco Xavier 

Aranha apoiava a divisão das extensas paróquias e a criação de novos curatos257. 

Informações posteriores a 1774, quando a freguesia do Piancó já havia sofrido seu 

primeiro desmembramento, indicam-nos que sua circunscrição compreendia 56 léguas de 

comprimento e mais de 32 de largura, um espaço ocupado por 5.422 pessoas – de 

desobriga258 – que eram atendidas por sete capelas filiais, números semelhantes aos de 

outras freguesias do sertão da Paraíba, do Ceará, de Pernambuco e do Rio Grande do 

Norte (tabela 1). 

 

Tabela 1: A extensão e o número de pessoas e capelas nas freguesias dos sertões da 

Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco 

 

Capitania Freguesia Tamanho Capelas 

Pessoas 

de 

desobriga 

Paraíba 

Freguesia dos Cariris 

de Fora a Senhora dos 

Milagres (São João do 

Cariri) 

45 de comprimento e 

25 de largura 
2 1799 

Ceará 

Freguesia Nossa 

Senhora da Expectação 

da Vila do Icó 

43 de comprimento e 

50 de largura 
5 3312 

Freguesia Nossa 

Senhora do Carmo dos 

Inhamuns 

50 léguas e 60 de 

largura 
5 2519 

Freguesia São José dos 

Cariris (Missão Velha) 

30 léguas de largura e 

outras tantas de 

comprimento 

2 3199 

Rio Grande 

do Norte 

Freguesia de Santa 

Anna do Caicó 

Compreende toda a 

extensão da ribeira 

do Seridó 

7 3174 

Freguesia de São João 

Baptista do Assú 

Compreende toda a 

extensão da ribeira 

do Assú 

3 2864 

Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição 

dos Páos dos Ferros 

Divide com a 

freguesia das Russas, 

no Jaguaribe, e com a 

do Bom Sucesso, no 

3 2058 

                                                           
256 ARRAES, Damião Esdras Araújo. Ecos de um suposto silêncio... Op. cit. 
257 Idem. 
258 A desobriga refere-se ao registro eclesiástico das pessoas, maiores de 12 anos, que obedeciam ao preceito 

da confissão, ao menos uma vez ao ano, e da comunhão. 
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Piancó; e na Serra 

dos Martins com a 

das “Varzes do 

Apodi”  

Pernambuco 

Freguesia do Santo 

Antônio do Ararobá 

60 léguas de latitude 

e de 30 de longitude 
1 1546 

Freguesia do Cabrobó 

Tem de latitude 50 

léguas em parte e 40 

em outra e de 

longitude tem 100 

5 3390 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base em Ideia da População da Capitania de Pernambuco e 

anexas... desde o ano de 1774, Anais da BNRJ, v. 40, 1906. 

 

O primeiro desmembramento da freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

data de 1748. De acordo com Helder Macedo259, impelido pela preocupação com a 

quantidade reduzida de religiosos para atender a vastidão da freguesia do Piancó, o bispo 

de Pernambuco decidiu, em 1747, pela divisão dos curatos do Piancó e do Icó (CE) e, 

consequentemente, pela criação de novas freguesias. Em cumprimento à ordem, em abril 

de 1748 a freguesia da Gloriosa Senhora Santa Ana do Seridó foi criada, localizada no 

sertão do Seridó, com sede na povoação do Caicó.260 Até o fim do século XVIII foram 

desmembrados mais dois sertões: sertão do Rio do Peixe, onde se criou a freguesia de 

Nossa Senhora dos Remédios (1784), com sede na povoação do Jardim do Rio do Peixe 

– Sousa (PB) –, e o sertão das Espinharas, com a criação da freguesia de Nossa Senhora 

da Guia dos Patos (1788), com sede na povoação dos Patos – Patos (PB) – (figura 12).261  

 

Figura 12: As freguesias criadas no sertão após os desmembramentos 

 

                                                           
259 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Outras famílias do Seridó: genealogias mestiças no sertão 

do Rio Grande do Norte (Séculos XVIII-XIX). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2013, 362 f. 
260 Idem. 
261 SARMENTO, Christiane Finizola. Povoações, freguesias e vilas na Paraíba colonial... Op. cit. 
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Fonte: Adaptado do mapa “Divisão das freguesias na segunda metade do século XVIII” elaborado por 

SOARES, 2012, p. 158. 

 

A fragmentação da Freguesia do Bom Sucesso, possivelmente, causou um 

impacto significativo na centralidade da povoação que lhe servia de sede, pois, a partir 

desse novo panorama, não conseguiria manter o monopólio sobre os assuntos religiosos 

referentes ao sertão do Piancó e assim veria a sua capacidade de intervenção sendo 

paulatinamente encurtada pelas novas circunscrições jurisdicionais, que se sobrepunham 

e disputavam o poder local. Apesar disso, sua influência civil permaneceu até a década 

de 1780, quando as povoações de Caicó e de Jardim do Rio do Peixe foram elevadas à 

condição de vila e passaram a ter suas próprias câmaras, em 1788 e 1800 respectivamente. 

À medida que se formavam e se transformavam, os territórios jurisdicionais civis 

e eclesiásticos, criados no Piancó, faziam com que o sertão deixasse de se constituir como 

um espaço indefinido e ausente de estatuto jurídico, e tornava-se um território, uma zona 

“controlada” e “moldada” por agentes sociais e interesses políticos, passível de ser 

disputada, dividida e delimitada. Essa constante ação de reconfiguração da estrutura 

posta, cujo ápice é a criação de uma vila e de um corpo camarário, evidencia a dinâmica 

e importância sociopolítica experimentada por esse sertão ao longo do século XVIII e 

partes do XIX, visto que ainda nesse período a vila de Pombal funcionou como ponto de 
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difusão para o Ceará, o Pernambuco e o Rio Grande do Norte, dada as estradas que a 

cortava. 

*** 

 

Visto a forma em que ocorreu a conquista, povoação e organização do território 

do Piancó ao longo do século XVIII, bem como sua importância para o projeto de 

incorporação dos sertões ao império ultramarino português, nosso próximo capítulo busca 

apresentar o quadro socioeconômico e administrativo da sociedade que se encontrava 

instalada nesse mesmo sertão entre os anos de 1750 e 1800. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

O SERTÃO DO PIANCÓ NA SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XVIII  

POPULAÇÃO, ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO  
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A compreensão do processo de conquista e povoação do Piancó até o presente 

momento contribuiu para pensarmos a respeito das (trans)formações espaciais ocorridas 

nesse sertão ao longo de todo o período setecentista. A partir de agora, focando na 

segunda metade do século XVIII, discutiremos três elementos essencialmente 

importantes: população, economia e administração camarária. Nosso objetivo – ao 

responder questões como “quem eram os moradores desse sertão?”, “em que se 

ocuparam?”, “o que produziram?”, “se e o que comercializaram?”, “como ocorreu a 

administração camarária?”... – é apresentar um possível quadro socioeconômico e 

administrativo da sociedade que se encontrava instalada no alto sertão da Paraíba, 

distribuída entre as ribeiras – naturais e fiscais – do Piancó, Piranhas, Rio do Peixe, Patu 

e Espinharas, entre os anos de 1750 e 1800. 

Para isso, inicialmente fizemos uso dos mapas populacionais, de ocupação, 

produção, exportação e importação. Todos os resultados referentes a eles estão 

subdivididos por freguesia, conforme apresentados na própria fonte – produzida a partir 

de dados extraídos dos registros paroquiais.262 Foram analisados os dados das Freguesias 

de Nossa Senhora do Bom Sucesso – com sede na vila de Pombal –, de Nossa Senhora 

dos Remédios – povoação de Jardim do Rio do Peixe e, posteriormente, vila de Sousa – 

e de Nossa Senhora da Guia – povoação dos Patos. Territórios eclesiásticos criados dentro 

do sertão do Piancó e termos da vila de Pombal até o final do século XVIII, quando Patos 

passou a jurisdição da recém-criada vila nova do Príncipe (Caicó) em 1788263 – de fato, 

os Livros de Notas demonstram essa transferência, visto que, até o referido ano, a ribeira 

das Espinharas (onde estava localizada a povoação dos Patos) constava como termo de 

Pombal, e após esse período não são feitas mais menções a isso, apesar de seus moradores 

continuarem recorrendo ao mesmo cartório –, e quando a povoação de Jardim do Rio do 

Peixe foi elevada à condição de vila, em 1800, sob o título de vila de Sousa (figura 13). 

 

Figura 13: Possíveis limites das Freguesias de Pombal, Patos e Sousa na segunda 

metade do século XVIII 

 

                                                           
262 Sobre o assunto, cf.: MATOS, P. T. de; SOUZA, P. S. A estatística da população na América portuguesa, 

1750-1820. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano, ano II, n. 25, p. 73-

103, enero-abril 2015.  
263 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Outras famílias do Seridó: genealogias mestiças no sertão 

do Rio Grande do Norte (Séculos XVIII-XIX). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2013, 362 f. 
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Em destaque as Freguesias de Pombal, Sousa e Patos. Fonte: Adaptado do mapa “Freguesias da Paraíba 

do Norte em 1799” elaborado por NASCIMENTO FILHO, 2006, p. 57. 

 

Em alguns casos, os dados apresentam lacunas e discrepâncias entre os números 

levantados e as somas correspondentes, nessas ocasiões, respeitamos os números 

registrados e explicitamos em notas de rodapé e legendas os possíveis “problemas”. 

Apesar dessas fragilidades, os mapas são de inestimável valia para pensar o Piancó na 

segunda metade do século XVIII, seja em seus aspectos sociais, econômicos ou políticos. 

Além deles, fizemos uso de fontes cartoriais, especialmente dos Livros de Notas 

produzidos no sertão, e dos termos de vereança elaborados pelos oficiais da câmara de 

Pombal como registro da atividade camarária. 

 

2.1. A população do Piancó na segunda metade do século XVIII: os números e a 

qualidade264 dos que povoaram o sertão 

 

Para pensar a respeito dos homens e mulheres que povoaram o sertão do Piancó 

e, consequentemente, traçar um quadro social foi-nos necessário, inicialmente, analisar 

                                                           
264 Ao invés de utilizarmos o termo cor (presente na documentação), uma noção ligada apenas ao fenótipo, 

preferimos empregar o conceito de qualidade, pois ele se refere não apenas a cor/ascendência, mas também 

a condição legal dos indivíduos e a condição social como um todo – ocupação, matrimônio, comportamento, 

posse de escravos, propriedades, etc. Cf.: PRECIOSO, Daniel. Raça, casta e qualidade: designações étnicas, 

jurídicas e sociais na Vila Rica setecentista. Anais do XIV Encontro Regional da ANPUH Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2010. Ainda sobre o assunto, vê: RUSSELL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos 

no Brasil colonial. Trad. Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
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as estimativas populacionais por freguesia, por qualidade e pela condição jurídica – livre 

ou cativo – dos moradores registrados. Abrimos a discussão do presente tópico com os 

resultados levantados a partir dos índices populacionais (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: A população do Piancó distribuída por freguesias na segunda metade do séc. 

XVIII265 

 

                                                           
265 Fontes: Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [Secretario de 

Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o número de habitantes da dita capitania 

e suas anexas, enviando relações incompletas devido à demora em se conseguir juntar as informações de 

cada capitania. 10 de outubro de 1775. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 120, Doc. 9193; Carta do Bispo 

de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e Lima], ao rei [D. José I], remetendo uma relação de 

todas as freguesias, capelas, ermidas e oratórios que tem o dito Bispado, e o número de clérigos seculares 

que existem em cada uma das freguesias. 19 de fevereiro de 1777. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 126, 

Doc. 9545; Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, enviando o mapa da enumeração dos povos da 

capitania de Pernambuco. 25 de setembro de 1782. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 145, Doc. 10638; 

Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], D. Tomás José de Melo, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o mapa da população, referente ao ano de 

1788, e justificando a demora do envio devido as dificuldades do Bispado em repassar as informações, por 

causa da distância e falta de recursos. 31 de outubro de 1791. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 178, Doc. 

12472; Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os mapas sobre exportação, importação, 

nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798. 7 de maio de 1798. AHU – Papéis Avulsos 

– PB, Cx. 33, Doc. 2423; Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao 

[secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo], 

remetendo os mapas de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da Paraíba, do ano de 

1800. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 38, Doc. 2711. 
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Gráfico elaborado pela autora com base nos mapas populacionais, disponíveis no AHU. 

 

Por meio do gráfico 1 é possível perceber que os anos de 1775, 1777 e 1782266 

registraram índices populacionais apenas para a Freguesia de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, cuja sede era a vila de Pombal. No nível da comarca da Paraíba, a vila de 

Pombal, entre os anos de 1775 e 1782267, flutuou entre a segunda e a terceira posição de 

vila mais populosa da Paraíba, estando abaixo apenas da Cidade da Paraíba e da vila de 

Mamanguape, localizada próximo ao litoral. Vejamos: em 1775, a vila de Pombal 

contabilizou um total de 7.768 moradores, enquanto a Cidade da Paraíba e Mamanguape 

reuniram 16.599 e 7.438 habitantes, respectivamente; já nos anos de 1777 e 1782, Pombal 

passou a concentrar a terceira maior população da capitania. A explicação para esse 

cenário é simples: a extensão do território jurisdicional eclesiástico e civil antes das 

fragmentações que deram origem a novas freguesias e vilas, como as de Nossa Senhora 

                                                           
266 As informações referentes ao ano de 1782 foram levantadas por meio do quadro resumo apresentado 

pelo governador de Pernambuco, elaborado a partir dos dados extraídos das relações dos párocos no referido 

ano, mas também podem ser encontradas em: “Ideia da População da Capitania de Pernambuco e anexas... 

Desde o ano de 1774”, Anais da BNRJ, v. 40, 1906.  
267 Os dados de 1775-1782 são a soma de homens e mulheres de Pombal. 
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dos Remédios (1784) e Nossa Senhora da Guia (1788)268, com sede nas povoações e, 

posteriormente, vilas de Jardim do Rio do Peixe – Sousa – e dos Patos, respectivamente. 

Os números registrados para os anos de 1788, 1798 e 1800269 demonstram os 

efeitos dessa fragmentação, especialmente eclesiástica, visto que as vilas seriam criadas 

apenas a partir de 1800. O resultado foi a redistribuição dos moradores do Piancó entre 

os novos territórios eclesiásticos e, consequentemente, uma possível diminuição 

populacional da Freguesia do Bom Sucesso. Além da referida conjuntura, é possível que 

os resultados apresentados, especialmente para os anos de 1777 e 1788, reflitam os efeitos 

iniciais das secas que ocorreram entre os anos de 1777-1778 e 1791-1793.270 De acordo 

com Irineu Ferreira Pinto271, a seca que teve início em 1777 assolou toda a capitania da 

Paraíba – como também a do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco. Nos 

sertões, especialmente, o resultado foi a inevitável desestabilização da economia pecuária 

– devido à perda quase total do gado272 –, responsável por gerar riquezas, e a redução da 

produção de alimentos – principalmente a farinha –, que gerou, por sua vez, a escassez e 

a especulação de preço.273  

Dez anos após a seca de 77, em 1788, o inverno tornou-se irregular novamente, 

e, a partir de 1790, escasso.274 A maior seca do século XVIII transformou os sertões da 

Paraíba em “deserto medonho”, verdadeiro “quadro de horror”, onde homens e mulheres, 

enfraquecidos pela fome e pela sede, “caíam com a fronte prostrada contra a terra... e aí 

ficavam até a morte”, pois já não tinham “robustez para caminhar dezenas de léguas” em 

busca de alimento.275 Essa descrição, de autoria de Maximiano Machado, está em 

conformidade com o relato do governador da Paraíba, Fernando Delgado Freire de 

Castilho (1798-1802), registrado no próprio mapa populacional de 1798. Ao informar 

sobre a situação da criação de gado na capitania, Delgado relatou que os sertões da 

                                                           
268 O resultado referente à freguesia dos Patos, no ano de 1798, contabiliza apenas a população indígena e 

das ribeiras Cupaua e Sabugi, assistidas pela referida freguesia, pois não localizamos os dados completos. 
269 Os dados de 1798-1800 são a soma da população de brancos, pretos, mulatos e índios das freguesias, 

cujas sedes são as vilas (Pombal e Sousa) ou povoações (Patos). 
270 Sobre a seca, cf.: ALVES, Joaquim. Histórias das secas (século XVII a XIX). Edição especial para o 

Acervo Virtual Oswaldo Lamartine de Faria. 
271 PINTO, Irineu Ferreira. Datas e notas para a história da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 1, 1977. 
272 Idem. 
273 ALVES, Joaquim. Histórias das secas (século XVII a XIX)... Op. cit.  
274 MACHADO, Maximiano Lopes. História da província da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 2, 1977. 
275 Idem. 



O sertão do Piancó na segunda metade do século XVIII | 88 

capitania, especialmente o do Piancó, encontravam-se abandonados e com fazendas 

despovoadas de gado – tudo em decorrência da seca de 1791-1793.276 

É fato que, além de elevar o número de mortes, os longos e intensos períodos de 

estiagem impulsionaram ondas de migração, motivos pelos quais os sertões tornavam-se 

menos populosos. Mas, é preciso ter em conta que o relato de Delgado data de fins da 

década de 90. Nesse momento, é possível que a população já passasse por um processo 

de recuperação demográfica, mesmo que lenta, pois os dados de 98 apontam para a 

presença de 10.444 habitantes no Piancó – número jamais registrado anteriormente –, 

uma parcela da população total dos sertões da Paraíba, que, à época, representavam 38% 

do total de habitantes da capitania – número que saltaria ao longo do século XIX e, em 

1805, atingiria a marca de 54%.277 Somado aos índices populacionais, também dispomos 

de dados referentes à produção, exportação e importação de Pombal e Sousa para o ano 

de 1798 (ver tópico 2.2.), números que, apesar de singelos, indicam a possível 

reestruturação econômica. Diante de tudo isso, faz-se necessário amenizar a ideia de 

“sertão abandonado e despovoado de gados”. 

Além de indicar o índice demográfico, os mapas populacionais informam a 

condição étnico-racial dos homens e mulheres que habitaram os sertões da capitania. 

Apesar de apenas os dados referentes aos anos de 1798 e 1800 trazerem esse tipo de 

informação, eles são significativamente importantes, pois, por meio deles, é possível 

perceber que, em fins do século XVIII, a população do Piancó era majoritariamente 

mestiça (gráfico 2), um dado compatível com a realidade da capitania da Paraíba278 e da 

própria colônia, cuja sociedade, desde seus primórdios, era nitidamente marcada pela 

presença de pessoas mestiça, um número que aumentou em ritmo veloz no início do 

século XIX, devido à imigração forçada – escravos – e ao crescimento natural – 

afrodescendentes.279 

                                                           
276 Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os mapas sobre exportação, importação, 

nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798. 7 de maio de 1798. AHU – Papéis Avulsos 

– PB, Cx. 33, Doc. 2423. 
277 PAIVA, Yamê Galdino de. Capitania da Paraíba: população e circuitos mercantis na virada para o 

século XIX. Monografia (Graduação em História). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. 

100 f. Obs.: A demografia da Paraíba colonial também é tema central do artigo publicado pela mesma 

autora, cf.: PAIVA, Yamê Galdino de. A demografia da Paraíba: uma análise preliminar, 1774-1820. Anais 

de História de Além‑Mar, XVI, p. 205-226, 2015. 
278 A historiadora Yamê Paiva identificou tal quadro para o período de 1798-1805, cf.: PAIVA, Yamê 

Galdino de. Capitania da Paraíba... Op. cit. 
279 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Trad. Jussara Simões. Bauru, São Paulo: 

EDUSC, 2001. Ainda sobre a população da colônia, cf.: MARCÍLIO, Maria Luiza. La población del Brasil 

Colonial. In: BETHELL, Leslie (Org.). História de América Latina – América Latina colonial: población, 
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Subdivido por freguesias, o gráfico 2, referente apenas aos anos de 1789 e 1800, 

reúne e compara a qualidade dos homens e mulheres de Pombal, de Sousa e de Patos. 

Essas pessoas foram descritas como brancas, pretas, mulatas e índias, classificações 

difíceis de serem definidas com precisão. Esse “sistema alternativo de estados”, baseado 

na raça, foi empregado com o objetivo de conferir aos mais distintos indivíduos uma 

identidade como grupo e, consequentemente, os inserir na hierarquia social vigente.280 

Além de agrupar e indicar a condição social de superioridade ou inferioridade dos homens 

na colônia, a qualidade também poderia insinuar a ilegitimidade na existência de pessoas 

“mestiças”, pois se supunha que brancos normalmente não se casavam com pessoas de 

condição “racial” inferior, um cenário que contribuiu para o surgimento de preconceitos 

sobre as inclinações morais inatas daqueles que eram identificados como “mestiços”.281 

 

Gráfico 2: Qualidade dos homens e mulheres do Piancó nos anos de 1798 e 1800282 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo 

os mapas sobre exportação, importação, nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... 

Op. cit.; e no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de 

                                                           
sociedad y cultura. Trad. Amalia Diéguez, Neus Escándele y Montserrat Iniesta. Barcelona: Editorial 

Crítica, v. 4, 1990. p.39-60. 
280 SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). 

Trad. Laura Teixeira Mota. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Sobre o assunto, cf.: PAIVA, Eduardo 

França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero-América entre os séculos XVI e XVIII (as 

dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho). São Paulo: Autêntica, 2015.  
281 Idem. 
282 Os dados referentes à freguesia dos Patos, para o ano de 1798, podem variar, pois só foi possível localizar 

a população indígena e das ribeiras Cupaua e Sabugi, assistidas pela referida freguesia. 
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estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas 

de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. 

 

A categoria “índio” faz menção aos índios domesticados que permaneceram no 

sertão mesmo após a transferência de suas aldeias para formação de vilas no litoral da 

Paraíba e no Rio Grande do Norte. População de menor expressão – não apenas no sertão, 

mas no conjunto populacional da Paraíba283 –, pouco sabemos sobre ela, nossas fontes – 

tanto aquelas que estão reunidas no Arquivos Histórico Ultramarino, quanto as cartorárias 

e paroquiais – silenciam a experiência indígena daqueles que continuaram fixados no 

sertão. Possivelmente, esses números representam a população que se encontrava 

distribuída entre as fazendas do Piancó, servindo aos seus proprietários, seja nos afazeres 

domésticos, na lida com o gado e/ou na agricultura de subsistência, índios que fugiram, 

no momento da transferência, como estratégia de permanência e recorreram aos 

moradores locais, trocando sua força de trabalho por moradia e alimento, ou que já eram 

escravos à época da formação das aldeias, motivo pelo qual não chegaram a ser aldeados. 

Apesar da ausência de comprovações, também consideramos a possibilidade de que 

alguns índios – que já não eram considerados como tal, devido a mudança de hábitos, de 

fisionomia... – tenham sido registrados na categoria “mulato”.  

Segunda maior parcela social de Pombal e Sousa, e a primeira de Patos, a 

categoria “branco” deveria registrar homens e mulheres bem nascidos, “que até na cor se 

diferencia dos escravos, que de ordinário são pretos e mulatos”.284 Mas, nem tudo é tão 

simples, pois os mapas também poderiam incluir na lista de “brancos” os mestiços de 

índio ou negro com branco, assim como os poderia incluir entre “mulatos” e “negros”.285 

Diante dessa dificuldade em delimitar a referida categoria, não excluímos a possibilidade 

de mestiços entre os brancos, mas, com base nos documentos cartoriais do Piancó, nos 

quais constam referências a “homens brancos”, cogitamos que uma parcela deles era 

formada por pessoas de origem lusitana. Isso porque, não são raras as vezes em que foi 

possível identificar referências aos naturais do reino que se instalaram no Piancó para 

viver da pecuária e/ou do exercício de funções militares, civis e religiosas. Entre os locais 

de origem pessoal e de seus genitores estão: Arcebispado de Braga (13 menções), Bispado 

do Porto (6), Bispado de Coimbra (2), Algarves (1), Freguesia de São Lourenço de Selho 

                                                           
283 PAIVA, Yamê Galdino de. Capitania da Paraíba... Op. cit. 
284 Cf.: BRANCO. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 

architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, v. 4, 1712 – 1728. p. 183. 
285 MARCÍLIO, Maria Luiza. La población del Brasil Colonial... Op. cit. 
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(1), cidade de Lisboa (1), Freguesia de Santa Maria de Moure (1), entre Douro e Minho 

(1), Freguesia de nossa Senhora do Monte de Caparica (1).286 

Já as categorias “preto” e “mulato” – ou pardos287, uma vez que os mapas 

também fazem uso desse termo – reúnem, respectivamente, os africanos e a população 

mestiça, isto é, os frutos dos intercursos sexuais entre brancos e pretos, brancos e índios, 

pretos e índios e dos cruzamentos secundários derivados desses.288 Assim como a 

classificação “branco”, a definição dos tipos que contemplam a categoria “mulato” faz-

se difícil, pois além de reunir uma multiplicidade de qualidades, há total ausência de 

especificações por parte dos mapas. De toda forma, respeitaremos a definição primeira: 

fruto do cruzamento de qualidades distintas.289 Enquanto os “pretos” representaram o 

terceiro contingente populacional mais expressivo – exceto em Patos, no ano de 1800 –, 

a categoria “mulato” reuniu o maior número de homens e mulheres que habitaram o sertão 

– e a Paraíba.290 

Além da qualidade, mulatos e pretos aparecem classificados pela condição de 

liberto ou cativo. Historiograficamente, tanto no cenário nacional291, quanto paraibano292, 

a presença de escravos – especialmente negros – no sertão foi, durante muito tempo, 

negada ou tomada como rarefeita e mais branda. Principal motivo: a incompatibilidade 

com a pecuária, atividade que não demandava mão-de-obra numerosa e que exigia a 

dispersão dela pelos extensos pastos, realidade que inviabilizava a vigilância sobre os 

cativos. Essa presença silenciada passou a ser questionada a partir da década de 1970, por 

meio de pesquisas monográficas que revisitaram fontes primárias.293 Tais documentos 

apontaram não apenas sua presença – relativamente numerosa –, mas sua significativa 

                                                           
286 As menções aos lugares de origem provêm de procurações (majoritariamente), testamentos e inventários. 

Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livros de Notas de 1750 a 1800; Fórum Promotor Francisco 

Nelson da Nóbrega, Comarca de Pombal (PB). Inventários de 1753 a 1795. 
287 O termo pardo é de aplicação flexível, seus sentidos poderiam variar dependendo da época e da região. 

Sobre o assunto, cf.: PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo... Op. cit.  
288 MARCÍLIO, Maria Luiza. La población del Brasil Colonial... Op. cit. 
289 Cf.: MULATO. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 628. 
290 PAIVA, Yamê Galdino de. Capitania da Paraíba... Op. cit. 
291 Entre essa bibliografia, citamos: PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: 

Colônia. 14ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1976 [1942]; SODRÉ, Nelson Werneck. Formação Histórica do 

Brasil. 9ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1976 [1962]. 
292 Entre essa bibliografia, citamos: JOFFILY, Irêneo. Notas sobre a Parahyba. Brasília: Thesaurus 

Editora, 1977 [1892]; ALMEIDA, Horácio de. História da Paraíba. 2ª ed. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 1 e 2, 1978 [1966]. 
293 Entre essa bibliografia, citamos: MOTT, Luís. Descrição da capitania de São José do Piauí, 1772. VII 

Simpósio Nacional da ANPUH, São Paulo, 1975; MOTT, Luís. Fazendas de Gado do Piauí (1697-1762). 

Anais do VIII Simpósio Nacional da ANPUH, São Paulo, 1976; MOTT, Luís. Os índios e a pecuária nas 

fazendas de gado do Piauí colonial. Revista de Antropologia, v. 22, USP, 1979; GORENDER, Jacob. O 

escravismo colonial. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1985. 
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importância no cotidiano sertanejo, visto que a população cativa estava distribuída entre 

todos os setores produtivos dos sertões, desde a criação de animais, condução das boiadas, 

trabalhos domésticos, construção e conservação de benfeitorias, trato com a lavoura, 

edificação de moradias até a vigilância das propriedades e de outros escravos.294 

De acordo com o mapa populacional da Freguesia de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso, em 1798, apenas ela contava com uma população escrava de 800 pessoas – 

sendo que 141 delas estavam fixadas na vila de Pombal –, um número que saltou para 

1.023 cativos em 1800.295 Durante esse mesmo período, 1798 e 1800, foram 

contabilizados 894 e 1.114 cativos para a Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios e 

277 e 624 para a de Nossa Senhora da Guia.296 Em todos os dois referidos anos e 

freguesias o número de mulatos libertos ultrapassou o de cativos, o que, 

consequentemente, fazia da população preta a maior parcela de escravos do Piancó, uma 

realidade presente em toda a capitania.297 A razão, possivelmente, era a flagrante 

preferência por alforriar cativos mulatos/pardos – também observada em outros espaços 

da colônia298 –, visto que o seu fenótipo demonstrava um certo distanciamento da 

experiência da escravidão. Esta é uma tese que pode ser constatada quando analisadas as 

                                                           
294 Sobre escravidão na Paraíba, tanto no litoral, quanto no sertão, cf.: ROCHA, Solange Pereira da. Gente 

negra na Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual. São Paulo: Editora UNESP, 

2009; LIMA, Luciano Mendonça de. Cativos da “Rainha da Borborema”: uma história social da 

escravidão em Campina Grande. Campina Grande: EDUFCG, 2006; LIMA, Maria Vitória Barbosa de. 

Liberdade interditada, liberdade reavida: escravos e libertos na Paraíba escravista (Século XIX). 

Brasília: FCP, 2013; GALLIZA, Diana Soares de. O declínio da escravidão na Paraíba (1850-1888). 

João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1979; ABREU, Wlisses Estrela de Albuquerque. Senhores e 

escravos no sertão: espacialidades de poder, violência e resistência, 1850-1888. Dissertação (Mestrado em 

História). Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2011. 209 f.; MORAES, Ana Paula 

da Cruz Pereira de. Em busca de liberdade: os escravos no sertão do rio Piranhas, 1700-1750. Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2009. 133 f. 
295 Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os mapas sobre exportação, importação, 

nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... Op. cit.; Ofício do [governador da Paraíba], 

Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia 

[João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas de importação, exportação, casamentos, nascimentos 

e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. Obs.: o número total de cativos para o ano de 1800 se baseia 

na soma dos escravos e escravas registrados no mapa de ocupação da população local. 
296 Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os mapas sobre exportação, importação, 

nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... Op. cit.; Ofício do [governador da Paraíba], 

Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia 

[João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas de importação, exportação, casamentos, nascimentos 

e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. Obs.: Exceto o caso da freguesia de Nossa Senhora da Guia, 

cujos dados são baseados no número total de cativos que aparecem no mapa populacional, visto que não 

consta um mapa de ocupação, os dados apresentados para a freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, ano 

de 1800, baseiam-se na soma dos escravos e escravas registrados no mapa de ocupação da população local. 
297 PAIVA, Yamê Galdino de. Capitania da Paraíba... Op. cit. 
298 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes... Op. cit.  
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alforrias lançadas no cartório da povoação do Bom Sucesso e, posteriormente, vila de 

Pombal. 

Modalidade de resistência à ordem escravista ou prática senhorial de incentivo e 

premiação com a finalidade de assegurar a exploração escravista299, a alforria ou 

manumissão foi praticada em toda a América portuguesa, em grande escala e pelos mais 

variados motivos – serviços prestados, defeitos físicos, relação de parentesco (como 

apadrinhamento e paternidade), motivações religiosas, compra da liberdade por parte do 

próprio cativo, entre outros.300 Embora restituísse vida ao escravizado, uma vez que 

garantia sua saída da condição de morte social derivada do cativeiro, a alforria, por vezes, 

não significou a emancipação absoluta dos cativos, especialmente nos casos em que a 

concessão de liberdade foi gratuita e de caráter condicional – com cláusulas de exigências, 

a exemplo de “me acompanhar até a morte”.301 

O reconhecimento jurídico dessa emancipação, por meio do registro da carta de 

alforria e liberdade, fazia-se essencial, visto que a escravização de pessoas de pretas era 

um risco constante.302 Por meio das cartas registradas nos Livros de Notas do Piancó, 

entre os anos de 1750 e 1800, contabilizamos um total de 316 alforriados – um número 

significativamente superior ao que Ana Paula Moraes identificou para o período de 1700 

a 1750 (78).303 Desse total de cativos alforriados304, 149 eram homens e 159 mulheres – 

devido à qualidade da fonte, oito pessoas não tiveram os sexos identificados. No geral, 

eram cativos nascidos em casas de seus senhores – majoritariamente –, comprados a 

outros moradores do próprio sertão, adquiridos por meio de herança ou de doação e 

                                                           
299 Sobre o debate historiográfico acerca do significado da alforria, cf.: SOARES, Márcio de Sousa. A 

promessa da alforria e os alicerces da escravidão na América Portuguesa. In: GUEDES, Roberto (Org.). 

Dinâmica Imperial no Antigo Regime Português: escravidão, governos, fronteiras, poderes, legados 

(séc. XVII – XIX). Rio de Janeiro: Mauad X, 2011. p. 35-50. Sobre a alforria no sertão da Paraíba, cf.: 

LIMA, Maria Vitória Barbosa de. Liberdade interditada, liberdade reavida...Op. cit.; GALLIZA, Diana 

Soares de. O declínio da escravidão na Paraíba (1850-1888)... Op. cit.; MORAES, Ana Paula da Cruz 

Pereira de. Em busca de liberdade... Op. cit. 
300 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes... Op. cit. 
301 SOARES, Márcio de Sousa. Ibidem. 
302 SCHWARTZ, Stuart B. Ibidem.  
303 MORAES, Ana Paula da Cruz Pereira de. Em busca de liberdade... Op. cit. 
304 Os escravos cujo local de moradia e trabalho não era o sertão do Piancó não foram contabilizados, isso 

porque, a opção por lançar sua alforria no cartório de Pombal não significava sua permanência no termo do 

julgado ou da vila, mas antes por ser a instância jurídica mais próxima à residência do forrado, um caminho 

de passagem, onde poderiam transitar os forros envolvidos nos negócios de seus antigos donos, ou por 

outros motivos não identificados. Já os casos em que o escravo não fosse do Piancó, mas fixou residência 

nesse sertão quando forro, onde passou a exercer algum tipo de ofício, ou aqueles em que não há indicação 

dos locais de residência (o que nos levou a crer que por serem desse sertão não houve a necessidade de 

registrar tal informação) foram somados. Por essa razão, pode haver pequenas variações no valor total, mas 

isso não deve invalidar os resultados, uma vez que a maioria dos sujeitos levantados moravam no termo da 

povoação/julgado e, posteriormente, da vila de Pombal. 
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arrematados em praça – apenas quatro alforrias fazem menção à compra de cativos fora 

da Paraíba, sendo um na Bahia, um na vila do Crato e dois na praça do Recife.305 Suas 

idades e qualidades – ao menos as que foram registradas – são múltiplas. Vejamos a tabela 

2 e gráfico 3. 

 

Tabela 2: Total de cativos alforriados na segunda metade do século XVIII por idade 

 

Idade Alforriados Idade Alforriados 

Menos de 1 4 Até 60 1 

Até 10 25 Até 70 4 

Até 20 14 Até 80 1 

Até 30 9 Outras formas de identificação Alforriados 

Até 40 5 Criança 9 

Até 50 2 Velho 3 

Fontes: Tabela elaborado pela autora com base nos Livros de Notas da segunda metade do século XVIII, 

1º Cartório Coronel João Queiroga, Pombal (PB). 

 

Por meio dos dados expostos na tabela 2 é possível perceber que a manumissão 

de crianças de até 10 anos foi a mais comum, seguida por cativos de até 20 anos. A 

explicação para a preferência por libertar crianças é ignorada, mas, com base nos motivos 

mais recorrentes, podemos identificar pelo menos três razões: “pagamento” pelos 

serviços da mãe, afeição dos donos pela criança e paternidade. Independente da 

motivação, nem sempre o alcance da manumissão na infância significou o fim automático 

da escravidão, pois muitas das alforrias passadas às crianças do Piancó eram 

condicionadas – tema discutido mais abaixo. 

Já o gráfico 3 demonstra que, entre os cativos de qualidade declarada, os 

“mestiços”, distribuídos entre “mulato”, “pardo”, “criolo”, “mestiço” e “cabra”, 

representaram o maior número de pessoas alforriadas – com 153 manumissões. Enquanto 

isso, “pretos” – categoria na qual reunimos todos aqueles que foram descritos como 

                                                           
305 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1773: Carta de Alforria e liberdade de 

Antônio do gentio da Costa da Mina, e sua mulher Josefa, da mesma nação, escravos que foram do Alferes 

Marcelino Gonçalves lançadas nesta nota a requerimento do mesmo Marcelino Gonçalves. 28 de abril de 

1773. Fls.: não identificada; Livro de Notas de 1790: Carta de liberdade do preto Manoel Alvares, passada 

por seu senhor João Alvares da Veiga. 31 de agosto de 1790. Fls.: 10, 10 v, 11; Livro de Notas de 1793: 

Escritura de alforria e liberdade que dá Primo da Mota da Silveira a seu escravo Manoel do gentio de 

Angola. 21 de julho de 1777. Fls.: 78, 78 v. Escritura de alforria e liberdade que dá Francisco Felix do 

Nascimento a um seu escravo pardo chamado Antônio Gomes de Carvalho, de idade de 28 anos. 26 de 

agosto de 1777. Fls.: 86 v, 87. 
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negros e/ou pertencentes as nações Angola, Congo e Mina – representaram o segundo 

grupo mais frequentes entre os cativos alforriados (91). Tais resultados comprovam a 

preferência por libertar os cativos “mestiços” em detrimento dos “pretos”. 

 

Gráfico 3: Qualidade dos cativos alforriados no sertão do Piancó ao longo da segunda 

metade do século XVIII 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Livros de Notas da segunda metade do século XVIII, 

1º Cartório Coronel João Queiroga, Pombal (PB).  

 

Quando não eram passadas pelos senhores dos escravos ou compradas por eles 

próprios, era mais comum que as alforrias fossem passadas por seus padrinhos (27 casos) 
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e madrinhas (2), que poderiam ser os seus proprietários ou terceiros – entre os quais 

identificamos um preto forro –, ou pelas mães (2) e pelos pais (6) – em apenas um dos 

casos o pai era escravo, sendo os demais homens livres e proprietários das genitoras. Para 

além da paternidade e apadrinhamento, entre as motivações para a concessão da 

manumissão surgem razões como “pelos bons serviços prestados” – pelo cativo ou pela 

mãe –, “pelo amor que os seus donos têm e por ter sido criado como filho”, “por ser 

quebrado da virilha”, “por estar cego e velho” e “por estar noiva e o noivo só casaria se 

ela fosse livre”. Nesse último caso, em especial, o matrimônio foi registrado como 

condição, o que aconteceu apenas uma vez, assim como “ter 10 partos” e “somente após 

os 12 anos, para que se ensine os bons costumes, tanto espirituais como temporais”. O 

mais frequente foi exigir do alforriado “assistir em companhia de seus senhores [e 

familiares] até a morte” (25 casos), uma condição pautada no sentimento de que os 

libertos deveriam ter outras obrigações além de gratidão e da deferência.306 Apenas 2 

cartas de alforria foram registradas sem estabelecer algum tipo de condição.  

Do universo de carta analisado, percebeu-se que as alforrias passadas mediante 

pagamento foram pagas com dinheiro corrente, majoritariamente, e em troca de outros 

escravos (5 casos) e de gado (2). Aos que não tiveram condição de arcar com as despesas 

de sua própria alforria ou a graça de terem padrinhos e senhores que a concedessem, 

restou-lhes a fuga – uma prática, individual e coletiva, que também poderia ser motivada 

pelo descontentamento com suas funções ou maus-tratos praticados pelos seus 

proprietários, pelo desejo de manter-se próximos aos seus familiares ou dos seus antigos 

donos, entre outros motivos.307 Identificamos 17 registros que fazem menção à fuga de 

escravos entre os anos de 1750 e 1800 no sertão do Piancó.308 A maioria deles indicam a 

evasão individual (14 registros), restando apenas três registros sobre fuga coletiva – entre 

eles está o caso de uma escrava criola que fugiu com seu marido e um filho, carregando 

duas cabeças de gado que pertenciam ao seu senhor.309 Na maior parte dos casos, as fugas 

foram praticadas pelos homens (13 escravos), seguido por mulheres (6) e criança (1), e 

os locais onde buscaram refúgio foram: a Cidade da Paraíba, principalmente, Ceará, Piauí 

                                                           
306 Sobre alforrias condicionadas, ver: SOARES, Márcio de Sousa. A promessa da alforria e os alicerces da 

escravidão na América Portuguesa... Op. cit.; SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes... Op. 

cit. 
307 GOMES, Flávio dos Santos. Jogando a rede, revendo as malhas: fugas e fugitivos no Brasil Escravista. 

Revista Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, p. 67-93, 1996. 
308 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livros de Notas de 1750 a 1800; Fórum Promotor 

Francisco Nelson da Nóbrega, Comarca de Pombal (PB). Inventários de 1753 a 1795. 
309 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1767: Procuração bastante que faz 

Lourenço Alves Valcacer. 08 de dezembro de 1768. Fls.: não identificadas. 
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e Bahia. Enquanto encontravam-se nessas localidades, alguns desses escravos lançaram 

mão de estratégias para garantir a manutenção da “liberdade” – como apresentar 

documentos falsos310 –, mas, independentemente do mecanismo utilizado, nem todos os 

cativos foram “bem-sucedidos” em sua empreitada, pois cinco deles foram capturados 

pelo juízo dos ausentes.311 

Cativos ou libertos, pardos, pretos ou brancos, todos os homens e mulheres 

tiveram que encontrar formas de subsistir no sertão, uma situação que demandava o 

engajamento social e econômico dos que já estavam instalados desde o período da 

conquista, bem como dos que foram chegando posteriormente. Para aprofundar ainda 

mais o perfil dessa sociedade e compreender suas formas de subsistir economicamente 

no sertão do Piancó, ao longo da segunda metade do século XVIII, dedicar-nos-emos 

adiante à análise das ocupações dos seus moradores, bem como dos produtos que 

consumiam e comercializavam, dados levantados apenas para as Freguesias de Pombal e 

Sousa, referentes aos anos de 1798 e 1800. Apesar das limitações impostas pela ausência 

de fontes que cubram todo o período estudado, os resultados que dispomos são 

significativamente importantes para pensar o seu perfil econômico. 

 

2.2. Ocupação e produção: a dinâmica econômica do sertão312 do Piancó em fins do 

século XVIII 

 

Exceto pela população cativa – que, embora não seja uma ocupação 

propriamente dita, mas uma situação jurídica, foi arrolada nos mapas de ocupação aqui 

analisados –, os homens das Freguesias de Pombal e Sousa, nos anos de 1798 e 1800, 

ocuparam-se, principalmente, dos serviços militares – que eram obrigatórios a todos os 

homens militarmente úteis –, dos negócios – de natureza não especificada –, dos ofícios 

                                                           
310 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1775: Procuração bastante que faz o 

Ajudante Antônio Ferreira Monteiro. 20 de agosto de 1767. Fls.: 86, 86 v, 87. 
311 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1799: Procuração bastante que faz o 

Rev. José Vieira da Costa. 17 de fevereiro de 1800. Fls.: não identificadas. Livro de Notas de 1773: 

Procuração bastante que faz João Alves da Veiga. 22 de janeiro de 1774. Fls.: 19, 19 v. Livro de Notas de 

1747 a 1750: Procuração bastante que faz o Sargento-mor Antônio da Costa. 13 de abril de 1750. Fls.: 155, 

155 v. Livro de Notas de 1774: Procuração bastante que faz o Alferes João Gomes de Mello. 15 de junho 

de 1775. Fls.: 65 v, 66, 66 v. Livro de Notas de 1796: Procuração bastante que faz José Gonçalves Dias. 18 

de outubro de 1792. Fls.: 61 v, 62, 62 v. 
312 O historiador Paulo Guedes faz um apanhado sobre a economia do sertão da Paraíba no final do século 

XVIII e início do XIX em sua tese de doutoramento. Cf.: GUEDES, Paulo Henrique Marques de Queiroz. 

No íntimo do sertão: poder político, cultura e transgressão na capitania da Paraíba (1750-1800). Tese 

(Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 319 f. 
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mecânicos – artesãos –, temporários – jornaleiros – e empregos civis – para além do 

exercício de atividades agrícola e pecuária, comuns ao maior número de moradores do 

sertão, pois eram sua fonte de subsistência e, por vezes, renda (tabela 3). Em menor 

proporção estavam os mendigos, vadios e, por fim, clérigos, ocupação de menor 

expressividade. 

Esse quadro de funções demonstra a significativa participação de mão-de-obra 

escrava na vida socioeconômica do Piancó – uma parcela expressiva da população das 

duas freguesias; o alto índice de pessoas ocupadas na agricultura e pecuária tanto em 

Pombal, quanto Patos e Sousa, mas principalmente nessa última; o engajamento de um 

considerável número de pessoas no aparelho administrativo local – comandado por 

militares (de Ordenança e Auxiliar), oficiais de justiça e camarários; a existência de um 

singelo mercado interno, capaz de movimentar um relevante número de negociantes, 

artesãos e jornaleiros – especialmente na Freguesia de Pombal. 
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Tabela 3: Ocupações dos moradores do sertão do Piancó nos anos de 1798 e 1800313 

 

Ocupações 

Nº de pessoas 

Pombal Sousa Patos 

1798 1800 1798 1800 1798 1800 

Corpo militar 710 280 466 133 132 - 

Magistraturas e empregos 

civis1 
14 6 1 7 3 - 

Clérigos 4 8 8 6 1 - 

Agricultura 563 369 410 685 300 - 

Homens ocupados no 

serviço do gado 
47 290 79 323 5 - 

Jornaleiros 13 28 0 45 0 - 

Negociantes 54 180 16 15 21 - 

Artistas 18 - - - 96 - 

Escravos 392 493 199 535 196 - 

Escravas 331 530 257 579 89 - 

Vadios e Mendigos 98 18 81 36 62 - 

Total 2.244 2.202 1.517 2.364 9052 - 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo 

os mapas sobre exportação, importação, nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... 

Op. cit.; e no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas 

de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. 

Legenda: 1. Os dois termos são grafados juntos na documentação, sem que sejam feitas distinções ou 

especificações; 2. O referido resultado é a soma correspondente aos dados acima listados, número que 

destoa do total apresentado no próprio documento (1.096). 

  

                                                           
313 Os resultados apresentados para o ano de 1798 são referentes à soma total dos números registrados para 

a vila e ribeiras do Piancó, Piranhas e Patu, no caso da freguesia de Pombal; para as ribeiras do Peixe e 

Aguiar, no caso de Sousa; e para as ribeiras das Espinharas, Cupaua e Sabugi, no caso de Patos. Para essa 

última freguesia não foi possível localizar as informações referentes ao ano de 1800. 
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Com base nos dados acima expostos e em fontes cartoriais314, é possível 

conjecturar que os escravos – indígenas, pardos ou pretos – trabalharam ao lado de 

homens livres – e pobres, principalmente –, tanto em atividades agrícolas, quanto na lida 

do gado e nos ofícios mecânicos – sapateiro, ferreiro, marceneiro, seleiro, carapina, 

alfaiate, barbeiro e outros –, atividades que, por vezes, lhes proporcionaram o pecúlio 

necessário para o pagamento da própria alforria ou de terceiros – esposa, filhos, irmãos e 

pais. Já os pretos forros, em menor proporção, e, principalmente, os pardos livres, além 

de exercerem as referidas atividades, também podem ter-se dedicado aos negócios, 

alcançando algum tipo de ascensão socioeconômica. No caso, especialmente, desses 

pardos que ascenderam economicamente, assim como os que eram descendentes de 

brancos ou que mantiveram sólidas alianças políticas, também é possível cogitar sua 

participação nos ofícios civis e a posse de algumas das principais patentes de Ordenança 

e/ou Auxiliar – além dos postos nas tropas de homens pardos aí existente, sobre a qual 

quase nada sabemos.315 

Ocupando os principais postos de administração local, junto dos pardos 

“enobrecidos”, estavam os “brancos”, grupo que acreditamos ser os verdadeiros 

preferidos durante o processo de escolha.316 Isso porque, acreditava-se que o princípio da 

obediência dos subordinados demandava o reconhecimento da superioridade daquele que 

ordena317, logo, exigia-se dos indicados aos postos militares e aos ofícios civis, espaços 

de distinção e poder, algumas qualidades, a começar por ser principal da terra e/ou 

pessoa ilustre. Para além do serviço administrativo, os “brancos” também se dedicaram 

à agricultura, à pecuária, aos negócios e às ocupações mecânicas, fontes de subsistência 

e economia – casos que superabundam nas fontes cartoriais. 

                                                           
314 As menções aos serviços prestados foram encontradas entre alforrias (majoritariamente), procurações e 

inventários. Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livros de Notas de 1750 a 1800; Fórum 

Promotor Francisco Nelson da Nóbrega, Comarca de Pombal (PB). Inventários de 1753 a 1795. 
315 Conhecemos sua existência por meio de uma carta patente, datada de 1746. Nela, nomeava-se Paulo 

Coelho ao posto de capitão de uma Companhia de Homens Pardos do distrito das Piranhas, que vagou após 

o falecimento do antigo oficial, Pedro da Silva Mattos. Além dela, também é possível localizar informações 

acerca da formação de tropas pardas nos sertões no trabalho da historiadora Kalina Silva. Cf.: Carta Patente 

do governador e mestre-de-campo da Paraíba, António Borges da Fonseca, nomeando Paulo Coelho no 

posto de capitão de uma Companhia de Homens Pardos do distrito das Piranhas. 20 de maio de 1746. AHU 

– Papéis Avulsos – PB, Cx. 14, Doc. 1174. SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: 

a conquista do sertão de Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos XVII e XVIII. Recife: Cepe, 2010. 
316 Para o perfil de alguns dos oficiais militares do Piancó, cf.: LACERDA, Larissa Daniele Monteiro. 

Distintos pelos serviços e seus cabedais: administradores, militares e a sociedade no sertão do Piancó 

(Capitania da Paraíba do Norte, século XVIII). Monografia (Graduação em História). Universidade Federal 

de Campina Grande, Cajazeiras, 2018. 140 f. 
317 COSTA, Fernando Dores. A nobreza é uma elite militar? O caso Cantanhede-Marialva em 1658-1665. 

In: MONTEIRO, Nuno G. F.; CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda S. da. (Orgs.). Optima Pars: elites 

ibero-americanas do Antigo Regime. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005. p. 169-190.  
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Independentemente de sua qualidade, os agricultores, os vaqueiros, os 

negociantes, os jornaleiros e os artesãos foram os principais responsáveis pela dinâmica 

econômica local – é importante salientar que, por não vencerem soldo, militares (de 

Ordenança e Auxiliares) e ocupantes de postos civis (salvo algumas exceções, como o de 

escrivão) contribuíam economicamente por meio do exercício de uma ou mais atividades. 

O expressivo número de pessoas ocupadas em funções agrícolas e criatórias, seguido por 

negociantes, quando comparado aos resultados levantados por meio dos mapas de 

produção (tabela 4), importação e exportação (tabelas 5 e 6), demonstram a natureza 

econômica do sertão do Piancó nos anos de 1798 e 1800: uma sociedade simples, cuja 

economia foi voltada, principalmente, para o autoconsumo, mas também para a 

exportação de algodão e gado (em pé, sola e couro) – além de um comércio interno (de 

alimentos, gado, algodão...) em desenvolvimento. 
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Tabela 4: Produção e consumo das Freguesias de Nossa Senhora dos Remédios e do 

Bom Sucesso em 1798 e 1800 

 

Produção 
Pombal Sousa 

1798 1800 1798 1800 

Algodão (quintal/arroba) 583/4 2.763 33 1.264 

Farinha (alqueire) 49 7.435 100 2.365 

Arroz (alqueire) - 2.640 - 1.365 

Feijão (alqueire) - 2.395 396 1.082 

Milho (alqueire) - 7.391 600 9. 168 

Gado vacum (cabeça) 805 10.135 1.800 2.959 

Gado cavalar (cabeça) 102 760 310 770 

Ovelhas e cabras - - 2.500 - 

Sola (meio) 231 2.728 300 1.307 

Couros (cento/unidade) 53/100 1.371 3 2.983 

Tabaco em corda (quintal/arroba) 51/4 98 - 48 

Açúcar em rapadura - 3.619 40 - 

Consumo em 1798 

toda a produção de 

farinha, couro e tabaco; 

parte da produção de 

algodão (102/4), gado 

vacum (98) e sola (54) 

toda a produção de 

rapadura, farinha, 

milho, feijão; parte da 

produção de algodão 

(28), gado vacum 

(316), ovelhas (1.300), 

couros (1) e sola (200) 

Consumo em 1800 

toda a produção de 

rapadura, farinha, arroz, 

feijão, milho e tabaco; 

parte da produção de 

algodão (340), gado 

vacum (1.547), sola 

(1.464) e couros (991) 

toda a produção de 

farinha, arroz, feijão, 

milho e tabaco; parte 

da produção de algodão 

(217), gado vacum 

(577), sola (520) e 

couros (1.563) 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo 

os mapas sobre exportação, importação, nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... 

Op. cit.; e no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas 

de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. 
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Por meio da tabela 4 é possível observar que a produção agrícola das Freguesias 

de Pombal e Sousa foi voltada, especialmente, ao cultivo de gêneros básicos de 

alimentação, como farinha, arroz, feijão e milho, além da fabricação de rapadura. 

Possivelmente, esses itens eram produzidos/cultivados para fins de autoconsumo, em 

engenhocas e roçados familiares, localizados em pequenas áreas das fazendas de criação 

– são poucos os registros de terras dedicadas unicamente à lavoura (de 27 inventários, 

apenas 1 faz menção à posse de terras exclusivas para lavoura318; e de 393 escrituras de 

compra/venda e doação de terras, apenas 38 fazem menção à lavoura319). Essa 

possibilidade explicaria o alto índice de agricultores  – segunda ocupação mais expressiva 

em 1798, nas duas freguesias, e, em 1800, na de Sousa – e a posse de bens de trabalho – 

machado, enxada, foice, facão – por parte não apenas de pessoas pobres, mas também de 

homens e mulheres abastadas.320 Apesar de considerar preponderante o peso da 

agricultura de subsistência, não negamos a eventual comercialização dos excedentes – 

especialmente em épocas de inverno – ou de produções voltadas ao comércio, como era 

o caso do algodão, que figurou como item agrícola de consumo interno, mas se 

direcionou, principalmente, para o comércio externo. 

De acordo com Caio Prado Júnior321, até o terceiro quartel do século XVIII, o 

algodão da América portuguesa representou uma cultura insignificante, de expressão 

local e de valor econômico mínimo, utilizado apenas para fiar e tecer panos grosseiros 

que serviam de vestimenta aos escravos e pessoas pobres. Sua saída do setor de 

subsistência para a condição de produto de grande importância no mercado internacional 

ocorreu em decorrência da Revolução Industrial, quando, com a finalidade de abastecer 

os parques têxtis britânicos – dependentes até então da produção algodoeira da América 

inglesa, que se encontrava em crise devido à guerra de independência –, o algodão passou 

a ser exportado em maior proporção, impulsionando a expansão da cotonicultura e a 

valorização do produto.322  

                                                           
318 Fórum Promotor Francisco Nelson da Nóbrega, Comarca de Pombal (PB). Inventários de 1753 a 1795. 
319 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livros de Notas de 1750 a 1800. Obs.: Além dos 38 

registros, há 15 escrituras de terras para lavoura e gado, e 193 sem indicação sobre a qualidade da terra. 
320 Fórum Promotor Francisco Nelson da Nóbrega, Comarca de Pombal (PB). Inventários de 1753 a 1795. 
321 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo... Op. cit. 
322 Sobre o assunto, cf.: CÂMARA, Manoel de Arruda. Memória sobre a cultura dos algodoeiros. In: 

VELLOSO, José Mariano da Conceição. O fazendeiro do Brasil: cultivador. Lisboa: Imprensa Régia, 

tomo V, parte I, 1806. 
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O surto algodoeiro foi tamanho que, além de tomar os solos do agreste e do 

sertão, chegou a ser cultivado no litoral de capitanias como a da Paraíba323, onde, em fins 

do período setecentista, a produção do algodão era a cultura que mais prosperava.324 Nas 

Freguesias de Pombal e Sousa, com base no mapa de exportação dos anos de 1798 e 1800 

(tabelas 5 e 6), o algodão figurou como o segundo principal item de exportação. Apesar 

dessa aparente importância, não nos foi possível identificar, por meio de outras fontes – 

como as cartoriais –, referências a essa produção, o que acaba por inviabilizar a análise 

do seu real impacto para a economia local neste período325, o que não significa dizer que 

a cotonicultura não se tornou importante fonte de renda para alguns produtores do Piancó 

– especialmente da Freguesia de Pombal, maior exportadora – que recebiam de 4.500 a 

6.000 réis, valores mínimo e máximo, pela arroba do algodão em pluma, escoado para os 

portos de Recife, Aracati e Paraíba, sendo que esse último recebeu a menor quantidade 

de produto a ser exportado. 

Assim como o algodão, o gado também figurou como produção para consumo 

interno, mas destinado, principalmente, à exportação. Desde fins do século XVII e início 

do XVIII o gado figurou como o principal produto comercial dos sertões do Norte, zona 

criatória mais antiga, extensa e importante da colônia até o começo do século XIX, 

quando a produção sertaneja, debilitada pela recorrência das secas, especialmente da 

grande seca de 1791-1793, começou a ceder ao avanço dos produtores das Minas Gerais 

                                                           
323 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerônimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da preferência dos lavradores em cultivar o 

algodão, em detrimento da cultura do açúcar e da mandioca. 28 de maio de 1787. AHU – Papéis Avulsos – 

PB, Cx. 30, Doc. 2178. 
324 Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os mapas gerais relativos aos preços, à 

exportação, à importação, ao movimento marítimo, à população, aos nascimentos, casamentos, mortes, e à 

ocupação dos habitantes da Paraíba, no ano de 1798. 31 de julho de 1799. AHU – Papéis Avulsos – PB, 

Cx. 35, Doc. 2510. 
325 Entre as fontes cartoriais há apenas duas escrituras que fazem referências direta à produção de algodão 

no Piancó. A primeira é de 1764. Nela, registra-se a venda de terras na ribeira do Patu, com engenho de fiar 

algodão e tear de tecer pano e rede. Devido à ausência de maiores informações, não foi possível precisar a 

dimensão desse engenho, por essa razão, não sabemos se ele servia apenas às necessidades domésticas 

(produção própria de roupas e redes) ou à produção para exportação. Já a segunda escritura, registrada em 

1771, trata acerca da venda de terra de plantar no sítio Taboas, com todas as benfeitorias de casas, roças, 

milhos, farinhas e algodões – documento que também não traz maiores detalhes a respeito da produção de 

algodão. Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. (1) Livro de Notas de 1762-1764: Escritura de venda 

que fazem José de Oliveira Souza e sua mulher Úrsula da Costa ao Capitão Ignácio Saraiva de Araújo por 

seu procurador bastante o Rev. Pe. João de Paiva da parte de terras que lhe toca no sítio chamado Olho 

d'Água de S. Francisco ribeira do Patu. 25 de junho de 1764. Fls.: 113, 113 v. (2) Livro de Notas de 1771: 

Escritura de venda de uma sorte de terras de plantas chamada Taboas e todas as benfeitorias de casas, roças, 

milhos, farinhas e algodões que fazem Bernardo Rodrigues Vieira e sua mulher Tereza Maria de Jesus a 

Pedro Ferreira Batista. 19 de dezembro de 1771. Fls.: 21 v, 22, 22 v. 
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e do Rio Grande do Sul.326 No Piancó, assim como em qualquer outro sertão, a pecuária 

também foi de grande importância para o desenvolvimento da economia interna e externa. 

Isso pode ser sentido por meio do número de terras solicitadas, na segunda metade do 

século XVIII, sob justificativa de criação de gado (222 casos327) e de escrituras de 

compra/venda de terras dedicadas à pecuária (147) no mesmo período.328  

Além de contribuir para a fixação do homem no sertão, o negócio do gado 

colaborou para a criação de caminhos, responsáveis por interligar os sertões e o litoral, e 

redes de sociabilidade entre os moradores desses dois centros. No caso do Piancó, os 

caminhos e redes levavam, principalmente, à capitania de Pernambuco. Esse sólido 

relacionamento pode ser percebido por meio das inúmeras procurações passadas, ao longo 

de todo o século XVIII, por moradores do Piancó a homens de Recife e Goiana, para 

representá-los em seus negócios – especialmente, os que envolviam gado –, questões 

familiares e outros assuntos. Ainda por meio dessa mesma documentação é possível 

perceber que, além de passarem, alguns homens do Piancó receberam procurações para 

atuarem como representantes de outros moradores da referida capitania no sertão. Afora 

a praça do Recife, a Cidade da Paraíba e algumas partes das capitanias da Bahia, do Ceará 

e do Rio Grande do Norte são espacialidades recorrentes entre as procurações – por não 

ser assunto central no presente capítulo, não nos alongaremos a respeito do assunto. 

Somados às procurações estão os números de exportações para o Pernambuco. 

Nos anos de 1798 e 1800, o principal destino do gado vacum foram os portos de Goiana 

e Recife, enquanto os portos de Aracati, da Paraíba e do Assú receberam apenas cavalos 

– vale ressaltar que Goiana não tinha porto, mas feira, apesar disso preferimos adotar o 

                                                           
326 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo... Op. cit. Sobre o assunto, cf.: ABREU, 

Capistrano de. Capítulos de história colonial. Brasília: Edições do Senado Federal, 2006; 

SZMRECSÀNYI, Tamás (Org.). História Econômica do período colonial. 2ª ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2002; OGNIBENI, Denise. Charqueadas pelotenses no século XIX: 

cotidiano, estabilidade e movimento. Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005; CARRARA, Ângelo Alves. Minas e currais: produção rural e 

mercado interno de Minas Gerais, 1674-1807. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2007; ROLIM, Leonardo 

Cândido. “Tempo das carnes” no Siará Grande: dinâmica social, produção e comércio de carnes secas 

na Vila de Santa Cruz do Aracati (c.1690-c.1802). Dissertação (Mestrado em História). Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 245 f.; OLIVEIRA, Almir Leal de. Comércio das carnes secas do 

Ceará no século XVIII: dinâmicas do mercado colonial. In: MOURA, Denise Aparecida Soares de; 

CARVALHO, Margarida Maria de; LOPES, Maria Aparecida (Orgs.). Consumo e Abastecimento na 

História. São Paulo: Alameda, 2011. p. 167-188. 
327 MORAIS, Yan Bezerra de. Os caminhos das boiadas e dos homens: o comércio de gado e as dinâmicas 

de mobilidade na Capitania da Paraíba do Norte setecentista. In: SLEMIAN, Andréa. et al. (Orgs.). 

Dinâmicas imperiais, circulação e trajetórias no mundo ibero-americano. 1ª ed. Guarulhos: 

Departamento de História/EFLCH/UNIFESP, 2020. p. 287-305. 
328 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livros de Notas de 1750 a 1800. Obs.: Além das 147 

escrituras, há 15 registros de terras para lavoura e gado, e 193 sem indicação sobre a qualidade da terra. 
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referido termo conforme a documentação. A maioria desses animais saíram das fazendas 

instaladas no território da Freguesia de Sousa (tabelas 5 e 6), cuja principal ribeira era a 

do rio do Peixe, área com altos índices de produtividade ainda nas décadas de 70 e 80, se 

comparada às demais do sertão da Piancó durante o mesmo período. Vejamos: de 1774 a 

1777, os dízimos do rio do Peixe foram arrematados pelo valor anual de 933$333 réis, 

um número que saltou ao longo dos anos e atingiu, entre 1786 e 1789, 2:070$000 réis, 

valores superiores aos registrados para as ribeiras do Piancó (451$666 réis/1:233$666 

réis), Piranhas (516$666 réis/1:100$000 réis), Patu (586$666 réis/1:611$666 réis) e 

Espinharas (441$666 réis/1:160$333 réis).329 

O gado não era remetido sozinho, junto iam os produtos derivados, como couros 

e solas, que, além de estarem destinados à exportação, também eram consumidos 

internamente. Produto que tem origem no mercado da carne e de ampla utilidade – em 

vestuário e utensílios, principalmente –, o couro representou, durante o século XVIII, o 

segundo mais rentável produto de exportação do Norte do Estado do Brasil.330 Este 

produto saía dos sertões rumo ao mercado europeu para ser utilizado na fabricação de 

roupas e, principalmente, sapatos, como ocorria em Paris e Londres.331 Foi graças a esse 

comércio atlântico e a organização de fábricas de solas e atanados que sua importância 

econômica tornou-se cada vez mais expressiva e pesou na balança comercial do Brasil 

Colônia.332 

O que foi enviado do Piancó resumia-se a couro miúdo e em sola (tabela 5 e 6). 

Esse último item, em especial, aponta para a possível existência de curtumes locais – 

mesmo que de pequeno porte – e/ou artesãos que se dedicaram ao processo de curtir o 

couro até reduzi-lo à sola, um procedimento que tinha várias etapas – retirar os pelos, 

homogeneizar a pele, prensar, secar, dar acabamentos... – e demandava tempo.333 A maior 

parcela de couro miúdo exportado, assim como o gado, saiu de Sousa, enquanto os meios 

de sola escoaram, majoritariamente, de Pombal. Recife foi o principal porto para onde os 

                                                           
329 “Ideia da População da Capitania de Pernambuco e anexas... Desde o ano de 1774”, Anais da BNRJ, v. 

40, 1906. 
330 Sobre a produção e comercialização dos couros do sertão, cf.: DIAS, Thiago Alves. Monopólio 

indireto: colonização mercantil no Norte do Estado do Brasil (c. 1710 – c. 1780). Tese (Doutorado em 

História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 383 f.; MEDEIROS, Tiago Silva. “O sertão vai 

para o Além-Mar”: a relação centro e periferia e as fábricas de couro em Pernambuco. 2009. Dissertação 

(Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2009, p. 65. 
331 DIAS, Thiago Alves. Idem. 
332 Idem. 
333 Idem. 
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referidos produtos foram enviados, seguido por Aracati, Goiana e, mais uma vez, o da 

Paraíba recebeu o menor número de produtos. 

Diante dos dados analisados é possível perceber que o porto da Paraíba 

representou o entreposto de menor relevância – quando comparado aos demais –, uma 

situação que, possivelmente, esteve relacionada a sua diminuta importância comercial – 

em contraponto ao de Recife, por exemplo. Desde o século XVII, mas principalmente a 

partir do XVIII, quando se efetivou a conquista dos sertões, o porto de Recife tornou-se 

econômica e politicamente preponderante sobre o Norte do Estado o Brasil.334 Baseada 

principalmente na capacidade de ligação direta com o reino, limitada aos portos das 

capitanias anexas ao Pernambuco, essa preponderância fez com que todo – ou quase todo 

– o comércio da região dependesse do escoamento por Recife e do financiamento dos 

seus mercadores.335 Diante disso, a centralidade do porto da Paraíba se viu solapada pela 

limitada movimentação mercantil e portuária imposta.336 Uma situação que, além de 

contribuir para a redução de impostos – visto que não havia movimentações na alfândega 

da capitania – e, consequentemente, inviabilizar o crescimento econômico interno337, 

serviu à formação de redes políticas entre alguns potentados do sertão, como o capitão-

mor de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e autoridades de Pernambuco. Esse assunto 

será melhor debatido no próximo capítulo, por ora nos manteremos na análise dos 

aspectos econômicos do Piancó. 

  

                                                           
334 DIAS, Thiago Alves. Monopólio indireto... Op. cit. 
335 Idem. 
336 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeiras de hum governo subordinado”: poder e 

sociedade na Paraíba colonial (c. 1756-c. 1799). Curitiba: Editora CRV, 2017. 
337 Sobre a relação de dependência da Paraíba para com a capitania de Pernambuco e as consequência 

econômicas, cf.: MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação: fiscalismo, economia e 

sociedade na capitania da Paraíba (1647-1755). Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2005. 300 f.  
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Tabela 5: Exportações das Freguesias de Nossa Senhora dos Remédios e do Bom 

Sucesso em 1798 

 

Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios (Sousa) 

Portos 

Produtos 

Algodão em 

pluma1 

(Quintal) 

Gado 

vacum 

(Cabeça) 

Gado 

cavalar 

(Cabeça) 

Sola 

(Meio) 

Couro 

(Cento) 

Paraíba 65 - - - - 

Goiana - 300 40 100 2 

Total 65 300 40 100 2 

Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal) 

Recife - - 9 21 - 

Goiana - 52 8 20 - 

Paraíba 22 ½ - 16 30 - 

Aracati 25 ¾ - 3 36 - 

Assú - - 2 10 - 

Total 48 ¼ 52 38 177 - 

Obs.: (1) de acordo com o mapa de exportação da ribeira do Aguiar, termo da 

Freguesia de N. S. dos Remédios, também foram exportados 23 quintais de tabaco 

em corda, para a Cidade da Paraíba, em 1798; (2) já o mapa de exportações da ribeira 

do Patu, termo da Freguesia do Bom Sucesso, registrou as exportações de algodão e 

couros miúdos para Mossoró, em 1798. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo 

os mapas sobre exportação, importação, nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... 

Op. cit. Legenda: 1. Algodão em pluma é o produto resultante da operação de beneficiamento do algodão 

em caroço. 
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Tabela 6: Exportações das Freguesias de Nossa Senhora dos Remédios e do Bom 

Sucesso em 1800 

 

Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios (Sousa) 

Portos 

Produtos 

Algodão 

em pluma1 

(Arroba) 

Gado 

vacum 

(Cabeça) 

Gado 

cavalar 

(Cabeça) 

Sola 

(Meio) 

Couro 

(Unidade) 

Recife 414 565 75 368 677 

Aracati 633 - 38 200 320 

Goiana - 1.817 196 219 423 

Total 1.047 2.382 309 787 1.420 

Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal) 

Recife 2.083 - 47 600 170 

Aracati 340 - - 464 210 

Paraíba - - 10 200 - 

Goiana - 1.316 293 - - 

Total 2.423 1.316 350 1.264 380 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues 

de Sá e Melo], remetendo os mapas de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da 

Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. Legenda: 1. Algodão em pluma é o produto resultante da operação de 

beneficiamento do algodão em caroço. 
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Independente do entreposto de destino, os portos já mencionados não serviram 

apenas à exportação, mas também à importação de bens indisponíveis no sertão, desde 

produtos manufaturados até alimentícios (tabelas 7 e 8). Entre os principais itens 

importados pelas Freguesias de Pombal e Sousa, nos anos de 1798 e 1800, estavam 

tecidos e peças de vestuário. Em sua maioria, os tecidos importados eram ordinários – 

panos de linho, lã e algodão –, os tecidos finos, como a seda, aparecem em menor 

quantidade; já as roupas eram peças de chita, meias de seda e, principalmente, chapéus. 

As canadas de aguardente e vinho, mais expressivas que as de azeite e vinagre, também 

estiveram entre os principais itens de importação, assim como o sal, adquirido em grandes 

quantidades. Esse último produto foi o único que veio do porto de Mossoró, todos os 

demais chegavam por Aracati, Recife, Goiana, Paraíba e Assú.338   

                                                           
338 Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os mapas sobre exportação, importação, 

nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... Op. cit.; Ofício do [governador da Paraíba], 

Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia 

[João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas de importação, exportação, casamentos, nascimentos 

e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. 
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Tabela 7: Importações da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso (Pombal) em 

1798 e 1800 

 

1798 

Portos 

Produtos 
V
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Recife - - 40 5 80 1 - 15 - 

Paraíba - - 3 2 10 - - 5 - 

Goiana - - 60 1 90 - - 8 - 

Aracati 25 - 403 8 596 2 - 21 - 

Assú - - 16 3 63 - - 9 1 5/60 

Total 25 - 522 19 839 3 - 58 1 5/60 
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Recife 156 1.673 197 47 377 3 1 65 - 

Paraíba - 100 20 2 44 - - 1 - 

Aracati 268 119 324 27 493 12 6 28 - 

Goiana 16 1010 161 18 367 1 2 18 - 

Assú - - 9 - 13 - - - 1.257 

Mossoró - - - - - - - - 347 

Total 440 2.902 711 94 1.294 16 9 112 1.604 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo 

os mapas sobre exportação, importação, nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... 

Op. cit.; e no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas 

de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. 
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Tabela 8: Importações da Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios (Sousa) em 1798 

e 1800 
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Recife - - 83 - 30 6 - - - - - - - 

Paraíba - - 22 - 30 5 - - - - - - - 

Goiana - - 51 1 8 1 - - - - - - - 

Aracati 152 180 85 5 101 6 - 1 - - - - - 

Assú - - - - - - - - - - - - 57 

Mossoró - - - - - - - - - - - - 33 

Total 152 180 241 6 169 18 - 1 - - - - 90 
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Recife - - 115 26 52 31 1 7 50 25 3 2 - 

Paraíba - - 8 - 18 - 1 - 10 8 - - - 

Goiana - 134 28 11 10 1 - 1 25 10 - - - 

Aracati 54 40 43 17 4 15 1 3 15 32 12 22 - 

Mossoró - - - - - - - - - - - - 520 

Total 54 174 194 34 84 47 3 11 100 75 15 24 520 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado 

Freire de Castilho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo 

os mapas sobre exportação, importação, nascimentos, casamentos e mortes da Paraíba, no ano de 1798... 

Op. cit.; e no Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo], remetendo os mapas 

de importação, exportação, casamentos, nascimentos e mortes da Paraíba, do ano de 1800... Op. cit. 
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Além de produtos manufaturados e alimentícios, basta analisar os bens que 

pertenceram aos moradores do sertão339 para perceber que também entravam no Piancó 

outros tipos de produtos, advindos, possivelmente, de outras partes da colônia ou de fora 

dela, e adquiridos não apenas pela sua utilidade cotidiana, mas também pela sua 

capacidade simbólica de distinguir socialmente os seus portadores.340 Mencionamos 

como exemplo: talheres – colheres, garfos e facas (de latão, estanho e prata), objetos que, 

por serem raros na própria colônia341, talvez fossem adquiridos em negócios com 

tropeiros/pessoas de outras localidades ou importados pelos próprios moradores, para uso 

pessoal ou comercialização interna –, joias de ouro e com pedras preciosas, acessórios de 

cabelo, livros, entre outros. 

Os produtos importados abasteciam e movimentavam o mercado interno das 

Freguesias de Pombal e Sousa. Sua importância é perceptível quando comparada à soma 

total dos valores de exportação e os de importação, ou seja, o que se arrecadou a partir da 

produção local e o que se investiu na aquisição de produtos para consumo interno. 

Vejamos: em Pombal, nos dois anos analisados, a importação excedeu o valor de 

exportação em 17.370 e 15.912 cruzados, enquanto que em Sousa o mesmo ocorreu 

apenas uma vez, no ano de 1798, quando excedeu em 1.877 cruzados, já em 1800, foi a 

exportação que excedeu o valor de importação em 27.370 cruzados. Esses dados, apesar 

de frágeis, permitem-nos levantar hipóteses acerca de possíveis distinções entre as duas 

freguesias: 1) um comércio de produtos importados mais ativo em Pombal, onde o 

número de negociantes era maior (1798 – 54/1800 – 180) que em Sousa (16/15); 2) a 

crescente importância da produção de mercadorias agrícola e pecuária com fins de 

exportação na Freguesia de Sousa, onde o total de agricultores (410/685) e vaqueiros 

(79/323) era superior ao de Pombal (agr. – 563/369 vaq. – 47/290). 

Toda essa dinâmica econômica impulsionada tanto pela comercialização, quanto 

pela produção para abastecimento local, atividades que já movimentavam a vida dos 

homens do sertão do Piancó desde os primórdios da conquista, passou a estar sujeita à 

fiscalização de oficiais camarários a partir de 1772, quando se instalou a primeira câmara 

no interior da Paraíba, mais precisamente na vila de Pombal. Responsável por 

                                                           
339 Fórum Promotor Francisco Nelson da Nóbrega, Comarca de Pombal (PB). Inventários de 1753 a 1795. 
340 LIMA, Tania Andrade. Cultura material: a dimensão concreta das relações sociais. Boletim do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, Ciências Humanas, v. 6, n. 1, p. 11-23, jan.-abr. 2011. 
341 ALENCAR, Ana Cecília Farias de. Declaro que sou “dona”, viúva e cabeça de casal: mulheres 

administradoras de seus bens nos sertões de Quixeramobim. Dissertação (Mestrado em História). 

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2014. 151 f. 



O sertão do Piancó na segunda metade do século XVIII | 114 

regulamentar a economia, assim como pela disciplina da população distribuída pelo seu 

extenso termo, a atuação da câmara de Pombal é o tema central do nosso próximo tópico. 

 

2.3. As vereações da câmara de Pombal: a dinâmica institucional e a gestão 

municipal 

 

Assim como suas congêneres, a câmara – ou senado342 – de Pombal assumiu a 

responsabilidade sobre as funções político-administrativos, judiciais, fazendárias e de 

polícia.343 Para compreender melhor a sua atuação e as tramas da gestão municipal 

fazemos uso dos termos de vereança – ou vereação344, ambos os termos grafados na 

própria fonte –, registros que sistematizam toda a atividade concelhia e nos fornecem 

acesso aos debates travados durante as reuniões camarárias. Localizadas recentemente no 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, os termos de vereança analisados, um total de 

298, são referentes apenas aos anos de 1794 a 1804, sendo que apenas os termos de 1795-

1803 estão completos, enquanto os anos de 1794 e 1804 estão parcialmente registrados. 

Por meio delas, quantificamos e analisamos qualitativamente a frequência de reuniões, os 

conteúdos discutidos e a atuação da câmara frente à gestão da vida pública. 

 

2.3.1. “Acordaram que...”: as reuniões da câmara de Pombal e os seus conteúdos 

 

De acordo com as Ordenações Filipinas, cabia aos oficiais camarários zelarem 

pelo bem público, tendo por isso que responder por uma série de questões sociais, 

políticas, econômicas e culturais referentes ao cotidiano do termo sob sua jurisdição. Para 

                                                           
342 O uso do termo senado (título honorífico concedido pela Coroa às câmaras) está em conformidade com 

as fontes – tanto os termos, quanto as representações enviadas pela câmara/moradores aos governadores da 

Paraíba e Pernambuco, o bispo, os ouvidores e outras autoridades –, mas vale ressaltar que não há 

referências de autoridades do reino tratando a câmara de Pombal como senado. Sobre o título, cf.: PRADO 

JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo... Op. cit. 
343 Sobre a importância, as competências e o funcionamento da instituição camarária na colônia, cf.: 

BOXER, Charles. O império marítimo português (1415-1825). São Paulo: Companhia das Letras, 2002; 

BICALHO, Maria Fernanda. As Câmaras ultramarinas e o governo do Império. In: FRAGOSO, João; 

BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a 

dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; 

FRAGOSO, João; SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. (Orgs.). Monarquia pluricontinental e a 

governança da terra no ultramar atlântico luso: séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Mauad X, 2012; 

SOUZA, George Felix Cabral de. Os Homens e os Modos da Governança: a câmara municipal do Recife 

no século XVIII. Recife: Gráfica Flamar, 2003; SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e cotidiano: a 

câmara de Salvador no século XVIII. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 1996; SALGADO, Graça (Org.). Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil Colonial. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
344 COSTA, Adelaide Millan da. Uma fonte, um universo: vereações e mundo urbano. Penélope, n. 7, p. 

35-47, 1992. 
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tomar ciência da situação em que a comunidade encontrava-se e acordar as ações a serem 

executadas, tornando possível a administração da vida pública, essas autoridades 

deveriam reunir-se às quartas e sábados, em um total de 8 reuniões mensais e 96 anuais, 

conforme orientavam as ordenações. Mas, considerando a capacidade adaptativa dessa 

instituição frente às diferentes realidades encontradas no ultramar, o corpo de oficiais da 

câmara, suas obrigações e o número de reuniões, principalmente, variaram de vila para 

vila, refletindo mais as demandas locais do que o cumprimento estrito da norma. 

Se trouxermos como exemplo a média de reuniões anuais, para a primeira 

metade do século XVIII, de câmaras como Salvador, Recife e Natal que registraram em 

média 59345, 49,9346 e 18,53347 reuniões, respectivamente, perceberemos as disparidades. 

Identificaremos o mesmo quadro para câmaras “periféricas” – no sentido de oposição 

aquelas que estavam localizadas na “cabeça” das suas respectivas capitanias – como a de 

Alagoas do Sul (capitania de Pernambuco), que registrou uma média de 9,9 reuniões 

anuais.348 Os números variavam conforme a intensidade dos ritmos de atividade e cada 

câmara escolhia “os dias que melhor se prestassem às necessidades locais e, como sempre 

havia pouco a tratar, foram espaçando as sessões como bem entenderam”.349 

Distante da realidade institucional experimentada pelas câmaras mencionadas e 

em um outro recorte espacial, o sertão, e temporal, fins do século XVIII e início do XIX, 

a vila de Pombal, fundada em 1772, registrou um número considerável de reuniões que 

variava de 9 a 55 ao ano (gráfico 4), calculando-se uma média de 29,8 reuniões anuais.350 

Dentro do recorte analisado, o ano mais movimentado foi o de 1798 (55 reuniões), em 

contrapartida, se desconsiderarmos os anos de 1794 e 1804, cujo início e fim, 

respectivamente, não foram registrados no livro disponível, o ano de 1797 foi o que 

concentrou o menor número de encontros (12) – um resultado passível de pequenas 

                                                           
345 SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e cotidiano... Op. cit. 
346 MELLO, José Antônio Gonsalves de. Nobres e mascates na câmara de Recife, 1713-1738. 1981. Apud 

CURVELO, Arthur Almeida dos Santos de Carvalho. O senado da Câmara de Alagoas do Sul: 

governança e poder local no Sul de Pernambuco (1654-1751). Dissertação em História (Mestrado). 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014. p. 107. Obs.: Arthur Curvelo chama atenção ao fato 

de que o número atribuído a Recife refere-se apenas aos anos de 1714-1727, os primeiros anos de 

funcionamento da câmara, período em que, possivelmente, concentraram os menores índices anuais de 

reuniões. 
347 BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A câmara de Natal e os homens de conhecida nobreza: 

governança local na capitania do Rio Grande (1720-1759). Dissertação (Mestrado em História). 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017. p. 256. 
348 CURVELO, Arthur Almeida dos Santos de Carvalho. Idem. p. 107. 
349 ZENHA, Edmundo. O município no Brasil 1533-1700. São Paulo: Instituto Progresso Editorial, 1948. 

p. 73. 
350 O valor da média resulta da divisão do valor de reuniões (298) pelo total de anos (10) analisados.  
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modificações, visto que há pelo menos 15 termos de vereança com datas não 

identificadas, dado o seu estado de conservação.351 É importante salientar que, apesar dos 

termos não trazerem referências diretas, os anos analisados foram períodos perpassados 

por situações turbulentas: como os últimos anos de anexação da Paraíba e retomada de 

sua autonomia; o fim dos três anos de seca (1791-1793) e o retorno a um período de dois 

anos de estiagem (1803-1804)352; e as querelas envolvendo o ouvidor Antônio Soares 

Brederode (1787-1797). 

 

Gráfico 4: Fluxo de reuniões anuais da Câmara de Pombal (1794-1804) 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. Termos do referido ano estão incompletos. 

 

Analisando os dados, observa-se certa tendência à queda no número de reuniões 

dos períodos que sucedem os anos em que o ritmo de atividades foi mais intenso, 

enquanto a propensão à estabilidade – ou seja, o mesmo total de reuniões por ano – 

ocorreu apenas uma vez. É interessante notar que o momento de estabilidade, seguido por 

                                                           
351 A identificação de datas é inviabilizada tanto pelo estado de conservação (páginas corroídas, rasgadas 

ou manchadas) dos termos, quanto por estarem fora da ordem cronológica. 
352 ALVES, Joaquim. Histórias das secas (século XVII a XIX)... Op. cit. 
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um aumento nas discussões, diz respeito ao período em que o termo da vila sofreu o 

primeiro desmembramento, perdendo a jurisdição sobre a ribeira do Rio do Peixe, onde 

se criou a vila de Jardim do Rio do Peixe em 1800. Até então, os principais assuntos 

discutidos pela câmara de Pombal a respeito da referida ribeira resumiam-se basicamente 

à nomeação de almotacés e ao abastecimento de carnes na povoação do Jardim. Visto que 

os assuntos referentes ao Rio do Peixe não eram nem de longe predominantes, pelo menos 

no período estudado, acreditamos que, apesar do impacto político da divisão do termo da 

vila e da autoridade camarária, o desmembramento pode não ter alterado tão 

significativamente o número de reuniões. 

No que se refere à frequência das vereações por mês, é possível perceber que o 

número de meses sem reuniões é significativamente inferior ao número de meses em que 

os oficiais de Pombal reuniram-se na câmara local (tabela 9). 
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Tabela 9: Fluxo mensal de reuniões por ano da Câmara de Pombal 

 

MÊS 
ANO 

17941 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 18032 18041 

Jan. - 6 4 1 9 7 5 5 4 5 4 

Fev. - 6 0 0 11 6 2 4 1 1 2 

Mar. - 0 2 1 1 1 4 7 1 3 2 

Abr. - 0 0 3 3 0 3 1 2 0 1 

Mai. - 0 2 2 2 3 8 5 1 2 2 

Jun. - 2 0 2 2 4 1 4 2 2 - 

Jul. - 0 0 1 5 4 0 1 1 7 - 

Ago. - 2 3 0 8 3 1 3 2 1 - 

Set. - 8 1 0 1 1 1 0 1 0 - 

Out. 2 1 4 1 5 0 6 2 1 0 - 

Nov. 4 0 0 1 1 0 1 2 3 2 - 

Dez. 3 2 1 0 7 4 1 3 3 1 - 

Fontes: Tabela elaborada pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. Termos do 

referido ano estão incompletos; 2. Não contabilizamos aqui dois termos desse mesmo ano, pois seus meses não foram identificados. 
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Os meses nos quais as reuniões fizeram-se mais frequentes foram os de janeiro 

e fevereiro (gráfico 5), principalmente, porque se tratava do início de um novo ano 

administrativo, aberto com a posse e juramento dos novos oficiais – e por vezes a eleição 

de barrete para substituir aqueles que alcançaram escusa –, a nomeação e juramento dos 

almotacés e pela deliberação de assuntos relacionados à gestão municipal – como o 

abastecimento do açougue público – e as rendas – como a arrematação dos contratos das 

carnes, ofícios e patrimônios. Tais assuntos também foram frequentes nas vereações dos 

meses de março e, em menor proporção, abril. Já os meses de maio, agosto e dezembro 

foram os mais frequentados depois do primeiro bimestre do ano (gráfico 5). Durante os 

referidos meses, os oficiais continuaram deliberando sobre assuntos referentes à vida 

local – nomeação de oficiais militares e almotacés, principalmente, arrematação de 

contratos, condenações por descumprimento das posturas, trocas de correspondências... 

– além de, especialmente em dezembro, irem para participar da festa da padroeira, Nossa 

Senhora do Bom Sucesso. Apesar de não se destacarem tanto quanto os demais, os meses 

de junho e setembro mostraram-se significativamente importantes, pois era nesse período 

em que se abriam os pelouros.  

As razões para os períodos sem reuniões não são esclarecidas, mas, com base 

em outras fontes353, sabemos que os períodos de enchentes inviabilizavam os encontros 

entre os vereadores e a atuação de outros oficiais – como almotacés. Isso porque, uma 

parcela dos oficiais camarários não residia na própria vila, mas espalhados entre as 

ribeiras que compunham seu termo – Piancó, Piranhas, Rio do Peixe e Patu –, logo, com 

a cheia dos rios muitos se viam impossibilitados de transitarem entre suas casas de morada 

e a câmara. 

 

Gráfico 5: Total de reuniões mensais entre os anos de 1794-1804 da Câmara de Pombal  

 

                                                           
353 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os problemas económicos da Paraíba, provocados 

pela subordinação; e informando da conduta do [capitão-mor da vila do Pombal], Francisco de Arruda 

Câmara. 2 de maio de 1787. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 30, Doc. 2175. 
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Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. 

 

Todos os assuntos e a frequência em que foram debatidos podem ser facilmente 

visualizados por meio dos gráficos 6 e 7. Enquanto o gráfico 6 apresenta o conteúdo das 

reuniões e sua frequência por ano, o gráfico 7 soma a frequência de cada conteúdo pelo 

tempo de 10 anos. Para tornar os conteúdos passíveis de serem analisados e calculados 

reunimo-los e dividimos em categorias354 sob os referidos critérios: 

 

                                                           
354 Algumas das categorias utilizadas foram retiradas do trabalho de Kleyson Barbosa e adaptadas ao nosso, 

cf.: BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A câmara de Natal e os homens de conhecida nobreza... Op. cit. 

p. 260-261.  
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1. Comunicação – reúne a correspondência trocada entre a câmara e as autoridades 

civis e religiosas da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, além de 

cópias de documentos;  

2. Rendas – inclui a arrematação dos contratos das carnes, dos ofícios de alcaide e 

seu escrivão e do patrimônio da câmara;  

3. Justiça – agrupa os termos que trataram sobre crimes, correições e condenações 

por desobediência às determinações do senado;  

4. Nomeação de almotacés – envolve discussões acerca da criação dessa função no 

termo da vila, bem como a nomeação e juramento de seu ocupante;  

5. Nomeação de oficiais – reúne temas relacionados à abertura de pelouro, à 

convocação dos republicanos para se fazer eleição de barrete e a execução da 

mesma, assim como os termos de juramento;  

6. Outras nomeações – agrupa, principalmente, nomeações militares e, em menor 

proporção, outras funções como as de olheiro355, caixeiro356 e tesoureiro; 

7. Gestão Municipal – inclui assuntos referentes à municipalidade, como a situação 

urbana da vila, fiscalização de atividades comerciais, abastecimento do açougue 

público e licença para ofício;  

8. Não houve em que acordar – indica as reuniões em que foram para despachar os 

requerimentos que haviam, mas não se registraram conteúdos;  

9. Outros – refere-se aos assuntos que não se encaixam nas demais categorias, como 

a produção de inventário dos bens da câmara, a participação em festividades, a 

destituição de oficiais e a convocação de eleitos que não apareceram para a posse 

no senado;  

10. Conteúdo não identificado – diz respeito às discussões em que o assunto não foi 

identificado dado o estado do documento (manchado por água ou com a tinta 

extremamente clara) ou ao fato de a digitalização ser incompleta.357

                                                           
355 Responsáveis por observar trabalhadores cumprindo suas funções. Cf.: OLHEIRO. In: BLUTEAU, 

Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 59. 
356 Responsável por guardar caixa de dinheiro. Cf.: CAXEIRO. In: BLUTEAU, Raphael. Idem. p. 220. 
357 A digitalização dos documentos analisados foi realizada pelos funcionários do próprio IHGP, sob 

encomenda de Guttemberg Pereira de Farias. 
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Gráfico 6: Temas discutidos na câmara de Pombal por ano 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. 

Termos do referido ano estão incompletos; 2. Documento ilegível ou com partes não digitalizadas. 
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Gráfico 7: Temas discutidos na câmara de Pombal entre os anos de 1794-1804358 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. Documento ilegível ou com partes não 

digitalizadas. 

 

Por meio da sistematização dos dados, verifica-se que a nomeação de almotacés 

foi a temática mais presente no cotidiano institucional ao longo do período aqui analisado, 

seguido pela nomeação de oficiais e comunicação (gráfico 7). Embora os demais 

destaquem-se em menor frequência, ainda assim são significativamente importantes, pois 

                                                           
358 Não contabilizamos aqui os números referentes aos conteúdos com datas não identificadas. 
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nos revelam os meandros da administração camarária e as preocupações em relação à 

gestão da vila. No tópico 2.3.2. pretendemos discutir os três principais temas, 

demonstrando assim os agentes envolvidos na administração da vila e seu termo, bem 

como a capacidade de comunicação da instituição, enquanto no tópico 2.3.3. dedicamo-

nos a analisar a atuação desses agentes, propriamente, por meio dos assuntos referentes 

às categorias justiça, renda e gestão pública. 

 

2.3.2. Agentes e comunicação: quem participa da administração e com quem se 

comunicam 

 

No que se refere ao primeiro tema mais recorrente, a nomeação de almotacés, 

estamos diante de um resultado que se assemelha aos que Kleyson Barbosa359 e Arthur 

Curvelo360 encontraram para as câmaras de Natal (RN) e de Alagoas do Sul (PE), 

respectivamente. A explicação para isso pode ser encontrada na importância dessa 

função para o cumprimento das determinações camarárias, principalmente quando 

estamos diante de um termo tão extenso quanto o da vila de Pombal, que abarcava as 

ribeiras do Piancó, Piranhas, Patu, Espinharas e Rio do Peixe (essas duas últimas foram 

desmembradas em 1788 e 1800, respectivamente). Pelo regimento dos almotacés, era 

de responsabilidade desse oficial assegurar o abastecimento das cidades, fiscalizar os 

preços, verificar as medidas, zelar pela limpeza urbana e superintender em questões 

urbanísticas, além de impor multas aos que violavam as posturas edílicas e sanitárias, 

o que, por sua vez, o tornava um cargo central da administração concelhia, pois detinha 

jurisdição sob pontos nevrálgicos da vida urbana – abastecimento, preço e saúde – e 

pelo poder de julgarem questões sem recurso.361 

Os nomes aptos a servirem no referido ofício eram escolhidos da seguinte 

forma: no primeiro trimestre do ano serviriam mensalmente em duplas os juízes, os 

vereadores e o procurador do ano passado, enquanto nos demais meses as duplas 

                                                           
359 BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A câmara de Natal e os homens de conhecida nobreza... Op. cit. p. 

261. 
360 CURVELO, Arthur Almeida dos Santos de Carvalho. O senado da Câmara de Alagoas do Sul... Op. cit. 

p. 111. 
361 HESPANHA, Antônio Manuel. História das instituições: épocas medieval e moderna. Coimbra: 

Livraria Almedina, 1982. p. 249-250. Sobre almotaçaria, cf.: PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. 

Almuthasib — Considerações sobre o direito de almotaçaria nas cidades de Portugal e suas colônias. 

Revista Brasileira de História, v. 21, n. 42, p. 365-395, 2001. 
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seriam nomeadas pelo senado, via sorteio.362 No caso da vila de Pombal, o mais comum 

era que fosse eleito um almotacé para a vila e um por ribeira, para servirem pelo tempo 

de três meses, mas foi possível identificar casos em que, dada a extensão do termo, se 

escolheram mais de um oficial por ribeira e momentos extremos em que se nomearam 

um por sítio, riacho, serra e/ou fazenda.363 A câmara local os escolhia via processo de 

barrete, ou seja, de forma direta e imediata, uma prática que, de acordo com Thiago 

Enes364, foi a mais comum em praticamente todos os territórios da América lusa. O 

barrete para a escolha dos almotacés ocorria desde o início do ano. Nesse período em 

especial, eram eleitos, principalmente, para atuarem ao lado dos oficiais do ano anterior 

que se encontravam exercendo a função de almotacé, mas que não conseguiam alcançar 

todo o termo da vila.365 

A escolha de almotacés para atuarem nas partes onde os oficiais camarários 

não conseguiam alcançar não era uma regra, pois também identificamos casos em que 

a eleição ocorreu apenas para substituir esses oficiais.366 A razão para a substituição 

foi explicitada em apenas um dos casos – a morte do antigo oficial –, deixando os 

demais à interpretação do pesquisador. Por essa razão, questionamo-nos se houve 

resistência por parte dos oficiais camarários ao exercício da almotaçaria, uma situação 

que a historiadora Avanete Sousa367 percebeu ser comum na câmara de Salvador. De 

acordo com a autora, os oficiais camarários usavam de diversas desculpas para não 

cumprirem a lei, o que, por sua vez, poderia indicar que nem todos viam nobreza no 

ofício de almotacé. É possível que o mesmo tenha ocorrido na vila de Pombal, que os 

                                                           
362 Ordenações Filipinas, Livro I, Título LXVIII. Em que modo se fará a eleição dos juízes, vereadores, 

almotacés e outros oficiais. 
363 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário presidente o 

tenente Pedro Soares Barbosa com os mais oficiais, 29 de outubro de 1794. Fl.: não identificada; Termo de 

vereação que mandou fazer o juiz ordinário tenente Alexandre Pereira de Sousa, 12 de agosto de 1795. Fl. 

17; Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário e presidente da câmara o capitão Mathias de 

Figueiredo Rocha e os mais oficiais do senado abaixo assinados, 19 de setembro de 1795. Fl.: não 

identificada; Termo de juramento que mandou fazer o juiz ordinário presidente da câmara tenente Antônio 

de Araújo Fonseca e os mais oficiais do senado abaixo assinados, 15 de janeiro de 1796, Fls.: não 

identificadas. 
364 ENES, Thiago. De como administrar cidades e governar o império: almotaçaria portuguesa, os 

mineiros e o poder. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 

2010. p. 166. 
365 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 1 de janeiro de 

1802. Fls.: 140, 140 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 3 de janeiro de 1803. Fls.: 

156, 156 v. 
366 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz a câmara desta vila de Pombal, 16 de 

fevereiro de 1798. Fl.: não identificada; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 2 de janeiro 

de 1799. Fls.: 81, 81 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 20 de julho 1799. Fls.: 95, 95 

v. 
367 SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e cotidiano... Op. cit. 
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seus homens bons, ao alcançarem os cargos máximos do senado, resistissem ao 

exercício de um ofício que os faria deslocar-se constantemente e se ausentar de seus 

próprios negócios por um longo período. 

A referida hipótese pode ser válida, mas não deve ser entendida como regra, 

pois também identificamos casos como o de Antônio Tavares de Sousa, que, mesmo 

após atuar como vereador, em 1796, foi nomeado para almotacé da vila em outubro de 

1798.368 Embora o ofício de almotacé não proporcionasse a mesma nobreza política369 

que os ofícios camarários, sua importância não deve ser diminuída, pois se tratava de 

um ofício que poderia garantir ganhos econômicos – advindos da aplicação de multas, 

apreensão de mercadorias e pagamento de impostos –, reconhecimento social370 e 

poderia funcionar como “porta de entrada” para o exercício de cargos mais importantes 

no concelho.371 Dessa forma, acreditamos que, apesar de não atuar mais como 

vereador, ao assumir o ofício de almotacé, Antônio Tavares de Sousa pôde alcançar 

vantagens financeiras no exercício da função e, principalmente, a garantia de sua 

permanência na governança local, pois assim se manteve próximo das atividades 

camarárias ao ponto de, em 1801, ocupar o ofício de juiz ordinário.372 

Essa mesma ascensão pode ser visualizada em mais sete casos, sendo que seis 

alcançaram o ofício de vereador373 e um o de juiz ordinário após servirem no posto de 

                                                           
368 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de juramento dos novos vereadores Antônio Tavares de Sousa 

e Manoel Leitte da Cruz, 1 de janeiro de 1796. Fl.: 24; Termo de juramento do novo almotace da vila 

Antônio Tavares de Sousa, 6 de outubro de 1798. Fls.: 73 v., 74. 
369 O conceito de nobreza política diz respeito a “qualidade” adquirida através da prestação e remuneração 

de serviços. Cf.: NOBREZA. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 732. 
370 ENES, Thiago. De como administrar cidades e governar o império... Op. cit. p. 162; CURVELO, Arthur 

Almeida dos Santos de Carvalho. O senado da Câmara de Alagoas do Sul... Op. cit. p. 113. 
371 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Os nobres da governança das terras. In: MONTEIRO, Nuno G. F.; 

CARDIM, Pedro; CUNHA, Mafalda Soares da. (Orgs.) Optima Pars... Op. cit. p. 70; REZENDE, Luiz 

Alberto Ornellas. A câmara municipal de Vila Rica e a consolidação das elites locais, 1711-1736. 

Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. p.103; SILVA, Kallyany 

Santayne Pinto da. Perfil dos almotacés na Capitania do Rio Grande (1672-1719). Monografia 

(Graduação em História). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. p. 33-42; 

BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A câmara de Natal e os homens de conhecida nobreza... Op. cit. p. 

44-122; SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e cotidiano... Op. cit. p. 62; ENES, Thiago. Idem. p. 186.  
372 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado, 7 de março de 1801. Fls.: 

126, 126 v. 
373 São eles: (1) Agostinho de Araújo Fonseca, cf.: Termo de juramento que fez o novo almotace Agostinho 

de Araújo Fonseca, 18 de outubro de 1796. Fl.: 34 v.; Termo de vereação que mandou fazer o nobre senado 

desta vila, 2 de janeiro de 1804. Fls.: 174 v, 175. (2) Luís de Sá Cavalcante cf.: Termo de juramento que 

fez o novo almotacé da ribeira do Patu Luiz de Sá Cavalcante, 18 de agosto de 1796. Fl.: 32; Termo de 

vereação que faz o nobre senado desta vila, 5 de abril de 1802. Fl.: 143. (3) Francisco Fernandes de Sousa, 

cf.: Termo de juramento do novo almotace desta vila Francisco Fernandes de Sousa, 20 de outubro de 1800. 

Fls.: 119, 119 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 3 de janeiro de 1803. Fls.: 156, 156 

v. (4) Francisco Leite da Cruz, cf.: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário presidente da 

câmara o capitão Mathias de Figueiredo Rocha e os mais oficiais do senado abaixo assinados, 19 de 

setembro de 1795. Fl.: não identificada; Termo de juramento e posse que dá o juiz ordinário presidente José 
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almotacés na vila e suas ribeiras.374 Se comparado ao universo geral da pesquisa (67 

almotacés) o número parece inexpressivo, mas ainda simboliza a possibilidade de 

ascensão no espaço aqui analisado. 

Devido ao alto índice de nomeação de almotacés, a dos oficiais da câmara 

ficou em segundo lugar entre as discussões mais frequentes, mas a explicação para isso 

não reside na importância política e sim no reduzido número de homens que 

compunham esse núcleo institucional. Os oficiais camarários – juízes, vereadores e 

procuradores – eram o coração pulsante do concelho, responsáveis por gerenciar o 

funcionamento da câmara e tomar as rédeas do cotidiano da vila. Enquanto o juiz 

ordinário era responsável por presidir a câmara, além de representar a máxima 

autoridade judiciária na vila375, os vereadores estavam encarregados de todas as 

matérias de administração concelhia, desde finanças à almotaçaria, não excluindo 

matérias de justiça376 – entre suas funções estava a de determinar impostos, fiscalizar 

outros oficiais, aplicar a lei e elaborar as posturas e os editais377 –, já o procurador 

cuidava dos bens da municipalidade378, atuando como uma espécie de promotor de 

justiça do concelho e representante da coletividade municipal.379 O cargo de juiz de 

órfãos, oficial responsável por zelar pelos bens dos órfãos, principalmente, e de pessoas 

incapazes – furiosos, mentecaptos, pródigos, ausentes, surdos e mudos380, a quem era 

tolhido o direito de administração dos próprios bens –, também chegou a compor essa 

cúpula de oficiais, mas isso ocorreu apenas em alguns municípios381, como é o caso da 

vila de Pombal. 

A escolha desses oficiais ocorria por meio de um processo eleitoral no qual 

apenas os homens bons da localidade poderiam ser eleitores e candidatos. A cada três 

                                                           
Roiz Seixas aos oficiais do senado e aos dois juízes ordinários que serviriam em 1799, 1 de janeiro de 1799. 

Fls.: 80, 80 v. (5) Francisco Pires Ferreira Junior, cf.: Termo de juramento do novo almotace da ribeira do 

Piancó Francisco Pires Ferreira Júnior, 27 de abril de 1798. Fl.: 59 v.; Termo de juramento do novo juiz, 

vereadores e procurador que serviram em 1801, 1 de janeiro de 1801. Fls.: 121, 121 v, 122. (6) João 

Evangelista dos Santos, cf.: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário presidente da câmara 

Filipe Bento de Santiago e demais oficiais, 24 de abril de 1797. Fls.: 40 v, 41; Termo de vereação, 27 de 

julho de 1798. Fl.: 66. IHGP, Livro de vereança de 1794. 
374 José Caetano de Carvalho, cf.: Termo de vereação que faz o juiz ordinário tenente Antônio de Araújo 

Fonseca e mais oficiais do nobre senado, 13 de outubro de 1796. Fl.: 34; Termo de vereação que faz o nobre 

senado desta vila, 5 de abril de 1802. Fl.: 143. IHGP, Livro de vereança de 1794. 
375 SALGADO, Graça. Fiscais e meirinhos... Op. cit. 
376 HESPANHA, Antônio Manuel. História das instituições... Op. cit. 
377 SALGADO, Graça. Ibidem. 
378 Idem. 
379 HESPANHA, Antônio Manuel. Ibidem. 
380 Ordenações Filipinas, Livro I, Título LXXXVIII: Dos juízes dos Órfãos. Ordenações Filipinas, Livro 

IV, Tít. LXXXV: Dos que não podem ser testemunhas em testamentos. 
381 SALGADO, Graça. Ibidem. 
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anos, na presença do ouvidor, esses homens bons elaboravam três listas, cada uma com 

os nomes dos oficiais aptos a servirem na câmara nos anos seguintes, e, após estarem 

prontas, cada uma era colocada em uma bola de cera – os pelouros –, que, em seguida, 

era depositada em sacos, trancados dentro de um cofre com três cadeados.382 Antes que 

se findasse o ano, o cofre deveria ser aberto e um dos pelouros sorteado, revelando o 

nome dos oficiais para o ano seguinte, que, por sua vez, deveriam requerer sua carta 

de usança ao ouvidor para poder tomar posse ou apresentar escusa.383 

Em caso de o eleito ser escusado por solicitação própria ou por decisão do 

ouvidor – em decorrência de algum tipo de impedimento, como ausência do local de 

moradia, localização desconhecida, falecimento, culpa por crime e parentesco com 

outro oficial que foi eleito no mesmo pelouro – a câmara deveria proceder à eleição de 

barrete, prática na qual, de forma direta, os homens bons elegiam os substitutos dos 

impedidos ao cargo. De acordo com Arthur Curvelo384, o processo de barrete era a 

oportunidade encontrada pelos camarários para engajar pessoas na governança sem, 

necessariamente, passar pelo mecanismo de indicação e sorteio, conforme previsto 

pelo sistema de pelouro, podendo assim representar a possibilidade de inserir pessoas 

que não costumavam ser indicadas nos róis de elegíveis. 

Entre os anos de 1794-1804 foram abertos dez pelouros (tabela 10) na câmara 

de Pombal, cada um deles continha três nomes para o ofício de vereador, dois para juiz 

ordinário, um para juiz de órfãos e outro para procurador. Além do pelouro, ocorreram 

ao menos vinte barretes durante esse mesmo período para eleger os substitutos dos 

oficiais escusados. As razões para essas escusas, em sua maioria, não são mencionadas 

e aquelas que trazem apontam que os oficiais saídos do pelouro não assumiram por ter 

cometido ato criminoso (1 caso)385, pela sua relação de parentesco com outros 

membros da câmara (2 – escrivão e juiz ordinário)386, por ter falecido (1)387, por estar 

                                                           
382 Ordenações Filipinas, Livro I, Título LXVIII. Em que modo se fará a eleição dos juízes, vereadores, 

almotacés e outros oficiais. 
383 Idem. 
384 CURVELO, Arthur Almeida dos Santos de Carvalho. O senado da Câmara de Alagoas do Sul... Op. cit. 
385 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereança que mandou fazer o juiz presidente o capitão 

Mathias Figueiredo Rocha e os mais oficiais do senado, 24 de setembro de 1795. Fl.: 21. 
386 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação e barrete que mandou fazer o nobre senado desta 

vila para se fazer dois vereadores que faltam para servirem neste ano, 23 de fevereiro de 1798. Fls.: 57, 57 

v; IHGP, Livro de vereança de 1794: Título ilegível, 21 de maio 1803. Fls.: 162 v, 163, 163 v, 164, 164 v.  
387 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação de barrete que mandou fazer o desembargador 

Andrade Brederode aos oficias da câmara para se escolher dois vereadores para este ano, 22 de abril de 

1797. Fls.: 39, 39 v. 
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com viagem marcada para fora da terra (1)388 e por ser desconhecido seu paradeiro 

(2).389 

 

Tabela 10: Eleições dos oficiais da câmara de Pombal (1794-1804) 

 

Pelouro para 

servir em 
Aberto em 

Houve 

barrete 
Cargo 

Data de eleição 

de barrete 

1795 ?/17941 Sim 
Procurador dez./1794 

Procurador jun./1795 

1796 set./1795 Sim Juiz ordinário mar./1796 

1797 set./1796 Sim 
Procurador out./1796 

Dois vereadores abr./1797 

1798 jun./1797 Sim 
Juiz ordinário fev./1798 

Dois vereadores fev./1798 

1799 ago./1798 Sim 
Juiz ordinário ago./1798 

Procurador mai./1799 

1800 set./1799 Sim 
Juiz ordinário dez./1799 

Vereador fev./1800 

1801 jun./1800 Sim Vereador out./1800 

1802 jun./1801 Sim Procurador dez./1801 

1803 jun./1802 Sim 

Vereador set./1802 

Procurador nov./1802 

Procurador dez./1802 

Procurador ?/1803 

Procurador mai./1803 

Vereador jun./1803 

Procurador jul./1803 

18041 jul./1803 - 
Fontes: Tabela elaborada pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. Termos do referido ano estão incompletos. 
 

O maior número de barretes ocorreu entre novembro de 1802 e julho de 1803 

(tabela 10), durante esse período foram realizados dois barretes para eleger vereador e 

cinco para o ofício de procurador. Uma situação que parece ter gerado 

descontentamentos entre os homens bons do senado, ou ao menos é o que transparece 

                                                           
388 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação e barrete que mandou fazer o nobre senado desta 

vila para se fazer dois vereadores que faltam para servirem neste ano, 23 de fevereiro de 1798. Fls.: 57, 57 

v.  
389 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta (sic), 18 de fevereiro 

de 1800. Fls.: 103 v, 104; Termo de vereação e barrete que mandou fazer o senado para se eleger de barrete 

um vereador para servir este ano por não se descobrir onde estava Brás Pereira de Lucena Junior, 3 de 

setembro de 1802. Fls.: 147, 147 v, 148. 
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o pedido dos vereadores para que o escrivão redigisse e remetesse ao ouvidor uma carta 

reclamando das constantes escusas que os seus procuradores vinham recebendo.390 A 

explicação para o possível descontentamento talvez esteja no fato de que as escusas 

em questão, de razões ignoradas, representavam o impedimento dos candidatos 

favoritos dos camarários ou o “desinteresse” pelo ofício de procurador, considerado 

cargo menos prestigioso quando comparado com os demais.391 Além disso, as escusas 

geravam a necessidade de novos processos eleitorais, o que, consequentemente, 

requeria a convocação dos republicanos392 para votação, uma circunstância que, 

possivelmente, pode ter-se tornado inconveniente aos próprios eleitores – pois 

moravam espalhados pelo termo da vila e tinha de se deslocar constantemente para 

participar das eleições. 

De acordo com a documentação levantada, entre os anos de 1794 e 1804 cerca 

de 109 homens foram registrados ocupando algum tipo de ofício na câmara de Pombal 

– vereador, juiz ordinário e de órfãos, procurador, almotacé e escrivão. A maioria deles 

atuaram como oficiais definitivos, mas, na sua ausência ou por alguma razão de 

impedimento, eram solicitados substitutos temporários, denominados nos termos de 

vereança como oficiais mediatos – o total de 109 resulta da soma dos dois tipos. Dentre 

esse total de oficiais, 83 deles ocuparam apenas um ofício, sendo que 63 o exerceram 

uma única vez – a maioria deles atuaram como almotacé (37), seguido por vereador 

(12), juiz (9), procurador (3) e escrivão (2) – e os outros 20 mais de uma vez – como 

almotacé (18) e vereador (2). Os 26 oficiais restantes exerceram mais de um ofício – 

sendo que 15 iniciaram sua carreira em postos menores e ascenderam aos cargos da 

cúpula camarária – e desse total apenas seis estiveram em uma mesma função mais de 

uma vez. Também foi possível identificar que, dos 109 oficiais, 24 deles mantinham 

algum grau de parentesco e 19 foram registrados como militares de tropas Auxiliares 

e de Ordenança, sendo cinco tenentes – atuando como juiz (4) e almotacé (1) –, nove 

capitães – como juiz (5), almotacé (2), procurador (1) e vereador (1) –, quatro alferes 

– como juiz (2), vereador (1) e almotacé (1) – e um ajudante – como almotacé. No que 

                                                           
390 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação e barrete que mandou fazer o nobre senado desta 

vila de um procurador do conselho que há de ser neste senado este presente ano por escusa que alcançou 

do ouvidor... (ilegível), data ilegível. Fls.: 158, 158 v. 
391 MOURA, Denise Aparecida de. Câmaras e identidades regionais (século XVIII). Revista História, 

Dossiê Câmara Municipal: fontes, formação e historiografia do poder local no Brasil Colônia e Império, 

ano 5, v. 1, n. 1, p. 124-150, 2014; BARBOSA, Kleyson Bruno Chaves. A câmara de Natal e os homens de 

conhecida nobreza... Op. cit. 
392 O termo republicano, recorrente nos termos, indica os homens bons que eram eleitores e elegíveis nos 

processos de barrete e pelouro. 
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diz respeito ao resultado referente aos militares, acreditamos que esse número (19) 

pode ser inferior ao real, pois, com o apoio de outras fontes, é possível perceber a 

expressiva presença e a significativa importância de militares de Ordenança – e, 

posteriormente, Auxiliar – na vida administrativa e política do sertão do Piancó ao 

longo do século XVIII – cenário que não destoava de outros espaços.393 

A distância que separava esses oficiais camarários de outras autoridades 

administrativas e religiosas com quem mantinham ligações políticas, localizadas 

principalmente na Cidade da Paraíba e na capitania de Pernambuco, era reduzida por 

meio da comunicação, fosse ela escrita, falada ou fazendo uso de quaisquer outros 

meios de transmissão. Em um universo marcado pela pluralidade de instituições e 

poderes, a comunicação – via cartas, bandos, provisões, alvarás, licenças... – 

viabilizava a interação e conexão política entre diferentes espaços e interlocutores, ao 

mesmo tempo em que, consequentemente, tornava possível a governabilidade da 

colônia.394 

Juntas, as correspondências enviadas e recebidas pelo senado de Pombal 

representaram o terceiro assunto mais recorrente entre as vereações. A interação, via 

comunicação manuscrita, demonstra a interconexão política, em maior e/ou menor 

nível, entre a câmara de Pombal, autoridades locais e, principalmente, litorâneas. O 

número de cartas que a câmara de Pombal recebeu (48) é quase o dobro da soma das 

correspondências enviadas (25) por ela (gráficos 8 e 9).395 Enquanto o gráfico 8 inclui 

as cartas circulares – correspondências que tratavam de temas mais abrangentes e que 

circulavam entre as câmaras da comarca da Paraíba – e as cartas endereçadas 

exclusivamente ao senado, o gráfico 9 registrou apenas as correspondências de autoria 

dos seus próprios oficiais. 

                                                           
393 Cf.: CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. O senado da Câmara de Alagoas do Sul... Op. 

cit.; FIORAVANTE, Fernanda. O perfil social dos oficiais camarários e o padrão de ocupação dos postos 

da câmara, Vila Rica, c. 1711-c. 1736. Almanack Braziliense. São Paulo, n. 08, p. 71-91, nov. 2008; 

COMISSOLI, Adriano. Os “homens bons” e a câmara de Porto Alegre (1767-1808). Dissertação 

(Mestrado). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006. 192 f. 
394 CURVELO, Arthur Almeida Santos de Carvalho. Governar Pernambuco e as “capitanias anexas”: 

o perfil de recrutamento, a comunicação política e as jurisdições dos governadores da Capitania de 

Pernambuco (c.1654-c.1756). Tese (Doutorado em História). Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019. 465 f. 

Ainda sobre o assunto, cf.: FRAGOSO, João; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. (Orgs.). Um reino e suas 

repúblicas no Atlântico: comunicações políticas entre Portugal, Brasil e Angola nos séculos XVII e XVIII. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017; SANTOS, Maria Emília; LOBATO, Manuel. O domínio da 

distância: comunicação e cartografia. Lisboa: IICT, 2006. 
395 É importante ressaltar que nessa análise contabilizamos o total de cartas, um número que distingue-se 

daquele apresentado nos gráficos 3 e 4. Os gráficos em questão indicam o número de termos de vereação 

em que há menção à categoria comunicação. Já o número de cartas é maior porque há casos em que apenas 

um termo traz referência a duas cartas ou mais. 
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Gráfico 8: Correspondência destinada ao senado de Pombal 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. Termos do referido ano estão incompletos.  

 

Gráfico 9: Correspondência remetida pelo senado de Pombal 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora com base nos Termos de vereança da Vila de Pombal. Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano, João Pessoa. Legenda: 1. Termos do referido ano estão incompletos. 
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Pernambuco (3/3), o bispo de Olinda (1/4) e outras autoridades à nível local (7/1), 

como o vigário da vila, o almotacé do Rio do Peixe, o coronel do Apodi e o procurador 

da câmara de Portalegre. Das cartas – circulares ou não – que a câmara de Pombal 

recebeu, cujos conteúdos foram registrados, quatro trataram sobre as eleições de 

oficiais camarários e auxiliares396 – como almotacé –, duas sobre nomeação ou 

destituição de militares397, duas acerca de assuntos econômicos398, uma sobre o 

nascimento do filho da princesa399 e outra sobre a obrigatoriedade de algum tipo de 

festejo.400 Entre as cartas que a câmara escreveu e registrou seu conteúdo, quatro 

parabenizavam os seus destinatários401 – por motivos não relatados –, quatro 

comunicavam sobre a eleição de oficiais402, três sobre assuntos militares403, uma 

envolvia questões religiosas404, uma convocava o almotacé da vila405 e outra tratava 

sobre empréstimo real.406 

                                                           
396 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz a câmara desta vila de Pombal, 11 de abril 

de 1798. Fls.: 58, 58 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta (sic), 18 de fevereiro de 1800. Fls.: 

103 v, 104; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila de Pombal, 2 de agosto de 1802. Fl.: 146; 

Termo de vereação e barrete que mandou fazer o senado para se eleger de barrete um vereador para servir 

este ano por não se descobrir onde estava Brás Pereira de Lucena Junior, 3 de setembro de 1802. Fls.: 147, 

147 v, 148. 
397 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila de Pombal, 22 

de agosto de 1798. Fls.: 68, 68 v; Título ilegível, ? de março de 1803. Fls.: 160 v, 161. 
398 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado, 18 de março de 1800. 

Fl.: 105 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, ? de novembro de 1801. Fl.: 136 v. 
399 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, ? de maio de 

1803. Fls.: 161 v, 162. 
400 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 7 de janeiro de 

1799. Fl.: 83. 
401IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 17 de março de 1798. 

Fl.: 58; Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 29 de maio de 1799. Fls.: 90 v, 91, 91 v, 92, 92 v; 

Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 8 de junho de 1799. Fls.: 92 v, 93; Termo de vereação 

que faz o nobre senado desta vila, 2 de novembro de 1802. Fls.: 150 v, 151. 
402 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário presidente da 

câmara o tenente Antônio de Araújo Fonseca e os mais oficiais do senado abaixo assinados, 7 de março de 

1796. Fls.: 28 v, 29; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 23 de agosto de 1798. Fls.: 68 

v, 69; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 26 de agosto de 1801. Fl.: 134 v; Termo de 

vereação e barrete que mandou fazer o nobre senado desta vila de um procurador do conselho que há de ser 

neste senado este presente ano por escusa que alcançou do ouvidor... (ilegível), data ilegível. Fls.: 158, 158 

v. 
403 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário e presidente 

da câmara o tenente Amaro Velho de Vasconcelos e os mais oficiais da câmara, 18 de julho de 1797. Fl.: 

não identificada; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 23 de agosto de 1798. Fls.: 68 v, 

69; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 21 de março de 1800. Fls.: 107 v, 108. 
404 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 5 de janeiro de 

1799. Fl.: 82. 
405 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário o tenente 

Alexandre Pereira de Sousa e os mais oficiais do senado, 11 de dezembro de 1795. Fl.: 23.  
406 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o senado desta vila, 30 de dezembro de 

1800. Fls.: 120 v, 121. 



O sertão do Piancó na segunda metade do século XVIII | 134 

Por meio desses dados, é possível observar que as principais discussões 

encaminhadas às autoridades externas diziam respeito às eleições de oficiais 

camarários e questões militares. Assuntos relacionados à justiça local, rendas da 

câmara ou gestão municipal não foram identificados entre as cartas cujo conteúdo foi 

registrado em ata e, talvez, não tenham sido o foco das que não foram, pois, além de 

serem de competência da câmara, os termos de vereança que tratam sobre eles 

demonstram o controle que a câmara detinha sobre, não tendo por isso que recorrer aos 

agentes externos, exceto em raras ocasiões. Esses são temas importantes, e frequentes 

entre as vereações, pois nos demonstram a atuação da câmara frente à gestão da vida 

pública e do cotidiano, como veremos a seguir. 

 

2.3.3. A atuação da câmara e a gestão da vida pública: administrando e 

fiscalizando o cotidiano 

 

Apoiado nas determinações previstas por leis régias e nas posturas camarárias, 

padrões de conduta estabelecidos pela câmara municipal, o senado de Pombal, 

conjuntamente com almotacés, aferidores407 e olheiros408, administrava o cotidiano da 

vila e seu termo, e, por meio das correições409, fiscalizava o cumprimento de suas 

orientações. Entre as principais preocupações dessa instituição estiveram a 

conservação das vias públicas, os preços, os pesos e o abastecimento alimentício, temas 

constantes entre as discussões acerca da gestão pública, justiça e rendas. Considerando 

que o zelo por esses aspectos da vida pública estava entre as obrigações camarárias, a 

preocupação com eles justificava-se por si mesmo, mas não apenas, pois no caso aqui 

analisado há uma série de denúncias e de condenações por descumprimento dos editais 

fixados pela câmara – explicando assim a recorrência desses assuntos nos termos de 

vereança. 

                                                           
407 Responsáveis por fiscalizar os pesos e medidas utilizados no comércio local. Cf.: AFERIDOR. In: 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 148. 
408 Em Pombal, os olheiros eram nomeados para vigiar as localidades onde o gado era comercializado sem 

autorização da câmara. 
409 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 19 de junho de 

1799. Fl.: 93 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 17 de maio de 1800. Fls.: 109 v, 110; 

Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 30 de junho de 1801. Fls.: 133, 133 v; Termo de 

vereação que faz o nobre senado desta vila, 13 de julho 1801. Fls.: 133 v, 134; Termo de vereação que faz 

o nobre senado desta vila, 26 de agosto de 1801. Fl.: 134 v; Termo de vereação que faz o nobre senado 

desta vila, 16 de julho de 1802. Fl.: 145 v; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 28 de 

agosto de 1802. Fls.: 146 v, 147; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 9 de dezembro de 

1802. Fls.: 152 v, 153. 
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Em 1º de dezembro de 1798, por exemplo, o almotacé da ribeira do Piancó, 

Antônio da Luz Pereira, entregou ao senado a quantia de 3.600 réis, soma das 

condenações que deu a pelo menos sete moradores que descumpriram ordens da 

câmara dentro de sua jurisdição.410 Sete meses depois, em 20 de julho 1799, o almotacé 

da ribeira do Rio do Peixe, Manoel Freire de Brito, entregou ao procurador da câmara 

5.170 réis de condenação que efetuou durante seu tempo de atuação.411 Já em 28 de 

agosto de 1802, o almotacé Francisco Ferreira Júnior trouxe até o senado 6.000 réis 

que deu de condenação a Cassiano de Arruda pelo descumprimento do edital fixado 

por ele, conforme ordens da câmara.412 Nos três casos, as posturas descumpridas não 

foram registradas, mas por meio de outras condenações é possível identificar a natureza 

das desobediências praticadas na vila de Pombal, como é o caso das que deram os 

almotacés Manoel Pinto de Sousa (de 1.800 réis)413 e o já mencionado Francisco 

Ferreira Júnior (1.200 réis)414 aos moradores sob suas jurisdições por manterem as 

estradas fechadas. 

A fiscalização do estado das estradas e caminhos estava entre as atividades 

que mais ocupavam os almotacés, visto que sua manutenção era indispensável ao livre 

acesso à vila e todo o seu termo, garantindo assim a comunicação e a circulação de 

pessoas e bens entre os territórios mais distantes. Por essa razão, o mais comum era 

que se recomendasse os cuidados com as vias públicas, chamando atenção para que os 

moradores capinassem o mato que crescia e que poderia dificultar a travessia, além de 

indicar desleixo e servir de esconderijo para criminosos. O descumprimento dessas 

orientações poderia levar à condenação, uma penalidade que se aplicaria até aos 

almotacés que não cumprissem suas funções, como aconteceu em março de 1804, 

quando o almotacé da vila de Pombal foi acusado de não a fiscalizar, deixando 

aumentar os barracos e o mato, sendo por isso convocado a ir assisti-la e, caso não o 

                                                           
410 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 1 de dezembro 

de 1798. Fls.: 76, 76 v, 77. Obs.: Uma série de condenações como essa não trazem os seus motivos, 

informando apenas os valores arrecadados e o número de pessoas multadas. 
411 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 20 de julho 

1799. Fls.: 95, 95 v. 
412 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 28 de agosto 

de 1802. Fls.: 146 v, 147. Obs.: Assim como as razões para as condenações não são mencionadas, o teor 

dos editais também não é descrito. 
413 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 12 de outubro 

de 1801. Fls.: 135 v, 136. 
414 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 28 de agosto 

de 1802. Fls.: 146 v, 147. 
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fizesse, seria condenado em 6.000 réis.415 Nesse exemplo em especial, é possível que 

o nomeado ao posto, um antigo oficial camarário – hipótese baseada no mês em que 

foi registrada a queixa –, não o tenha exercido por considera-lo um cargo de menor 

importância ou pelo baixo rendimento que teria ao exercê-lo em época de seca – o ano 

de 1804 já era o segundo ano consecutivo de estiagem, motivo que também justificaria 

o “desmantelo” em que a vila se encontrava, pois durante esses períodos a pobreza 

tornava-se ainda mais perceptível. 

As irregularidades no comércio local também motivaram preocupação e 

algumas condenações. Em agosto de 1802, por exemplo, o almotacé Francisco Ferreira 

Júnior entregou à câmara o valor 3.200 réis, soma das multas que aplicou aos homens 

que trabalhavam e às mulheres que teciam sem licença dentro de sua jurisdição.416 As 

licenças eram a forma encontrada pela câmara para monitorar o comércio local e 

facilitar a arrecadação de impostos417, além de se mostrar como um poderoso 

instrumento de planejamento e controle socioeconômico do espaço urbano, uma vez 

que por meio da concessão de licenças, ou das negativas, as vilas foram sendo 

esquadrinhadas e mapeadas conforme as decisões e ações das câmaras locais.418 

Embora não se apresentassem como fonte substantiva de receita419, as licenças, 

especialmente aquelas que dizem respeito ao uso de locais públicos para fins 

comerciais, também geravam algum tipo de rendimento para a câmara, em virtude das 

taxas cobradas.420 

Além da ausência de licença, é possível identificar comerciantes atuando com 

pesos e medidas não aferidos. Em 19 de fevereiro de 1798, por exemplo, João Pontes 

foi multado no valor de 2.000 réis por “furtar em medidas de farinha”, pois as mesmas 

não estavam aferidas.421 Já em 18 de janeiro de 1800, notificaram-se todos os que 

comercializavam carne por pesos sem que esses fossem de ferros ou estivessem 

aferidos, sob pena de 6.000 réis de condenação aos que não seguissem as 

                                                           
415 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 5 de março de 

1804. Fls.: 177 v, 178, 178 v. 
416 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 28 de agosto 

de 1802. Fls.: 146 v, 147. 
417 ENES, Thiago. De como administrar cidades e governar o império... Op. cit. 
418 SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e cotidiano... Op. cit. 
419 SOUSA, Avanete Pereira. A Bahia no século XVIII: poder local, cidade e atividades econômicas. São 

Paulo: Alameda, 2012.  
420 ENES, Thiago. Ibidem. 
421 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 19 de fevereiro de 

1798. Fls.: 55 v, 56, 56 v. 
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determinações da câmara.422 Essa preocupação com os pesos utilizados no comércio 

refletia as tentativas da câmara de evitar que os negociantes beneficiassem-se com o 

uso de pesos não aferidos enganando os consumidores, uma preocupação marcada pela 

noção de que o mercado deveria ser pautado por uma moralidade e na busca do preço 

justo.423 

A discussão em torno do tema preços justos também foi identificada entre as 

preocupações da câmara de Pombal. O primeiro exemplo disso é uma denúncia de 14 

de janeiro de 1799.424 De acordo com os oficiais camarários, algumas lavadeiras da 

vila costumavam abusar nas cobranças pelos serviços, pois o valor cobrado era muito 

mais do que se costumava pagar na Cidade da Paraíba, na vila de Goiana e na cidade 

de Olinda – é importante mencionar que, nesse caso, não desconsideramos a 

possibilidade de que outros interesses, visando benefícios particulares, tenham-se 

sobreposto ao da busca por preços justos. O segundo exemplo data de 18 de março de 

1800, quando a câmara decidiu fixar um edital com as taxas a serem seguidas pelos 

vendeiros.425 Além desse, em 25 de agosto de 1803 a câmara fixou outro edital, dessa 

vez proibindo os atravessadores que vendiam seus mantimentos na vila, sob de pena de 

6.000 réis e mais 30 dias de cadeia caso continuassem cometendo tal crime.426 Por 

atuarem sem autorização do senado, os atravessadores, homens que negociavam 

diversos gêneros lícitos e ilícitos, comprados a terceiros ou roubados, determinavam 

os preços conforme seus interesses, chegando ao ponto de forçarem uma alta nos 

preços ao estocarem seus produtos ou transportá-los para outros mercados mais 

lucrativos, causando assim prejuízos à população.427 Por isso a necessidade de 

combatê-los. Mas é possível que essa não tenha sido uma tarefa fácil para a câmara da 

vila de Pombal, pois se tratava de um território jurisdicional dilatado, marcado por 

grandes distâncias entre a vila e o resto do seu termo, o que facilitaria a referida prática, 

                                                           
422 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 18 de janeiro 

de 1800. Fls.: 102, 102 v. 
423 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Almuthasib... Op. cit. Ainda sobre pesos e medidas, cf.: 

Ordenações Filipinas, Livro I, Título XVIII. Do Almotacé-Mor. 
424 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 14 de janeiro 

de 1799. Fls.: 83 v, 84, 84 v, 85. 
425 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado, 18 de março de 1800. 

Fl.: 105 v. 
426 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 25 de agosto 

de 1803. Fl.: 171. 
427 ENES, Thiago. De como administrar cidades e governar o império... Op. cit. 131-132. 
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e por sofrer com a estiagem, como ocorreu em 1803 e 1804428, épocas em que água e 

alimentos ficavam escassos. 

A preocupação com a situação urbana, os pesos e os preços somava-se à 

necessidade de garantir o abastecimento da vila, especialmente no que concerne ao 

mercado das carnes, cujo controle esteve entre as atribuições camarárias.429 De acordo 

com Avanete Sousa430, em todo o império português o direito de vender carne era um 

monopólio régio, mas a sua execução competia à câmara, cabendo-lhe definir a melhor 

forma de promover os meios de abastecimento do mercado. Por essa razão, é possível 

observar que esse era um dos campos de atuação fundamental das câmaras, 

especialmente quando se tratava de grandes centros consumidores como Salvador431 e 

Recife.432 Mas essa situação não era exclusividade deles, as vilas dos sertões, que, além 

de consumidoras, eram as principais produtoras, também passavam por isso. Na 

câmara de Pombal, por exemplo, o abastecimento do açougue público e o comércio da 

carne foi um dos assuntos mais recorrente nas vereações. 

A instalação de açougues públicos, primeiro passo dado pelas câmaras para 

melhor administrar o mercado das carnes, serviram para atrair e reunir os agentes 

envolvidos no abastecimento do mercado de carnes: o criador, o negociante e a 

população.433 Além deles, também existiram outros tipos de locais de corte e venda, 

mas que funcionavam apenas sob autorização da câmara, pois a instituição não 

facultava aos criadores a venda do seu produto onde bem quisesse.434 O provimento 

desses estabelecimentos, de modo geral, ocorria por meio do lance dos contratos das 

carnes, ou seja, as câmaras lançavam em hasta pública o direito de abastecimento das 

vilas e o contratador com o maior valor arrematava o monopólio da venda de carne, 

que, por sua vez, o poderia compartilhar, mediante pagamento ao arrematante e à 

                                                           
428 PAIVA, Yamê Galdino de. Vivendo à sombra das Leis... Op. cit. p. 99. 
429 Sobre abastecimento na colônia, cf.: MOURA, Denise Aparecida Soares de; CARVALHO, Margarida 

Maria de; LOPES, Maria Aparecida (Orgs.). Consumo e Abastecimento na História. São Paulo: Alameda, 

2011; SILVA, Flávio Marcus da. Subsistência e poder: a política do abastecimento alimentar nas Minas 

setecentistas. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. 

258 f.; TAVARES, Georgia da Costa. A atuação dos marchantes no Rio de Janeiro colonial: estratégias 

de mercado e redes de sociabilidade no comércio de abastecimento de carne verde 1763-1808. Rio de 

Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2012. 
430 SOUSA, Avanete Pereira. Poder local e cotidiano... Op. cit. p. 148. 
431 Idem. 
432 SOUZA, George Félix Cabral de. Elite y ejercicio de poder en el Brasil colonial: la camara municipal 

de Recife (1710-1822). Tese (Doutorado em História). Universidad de Salamanca, Salamanca, 2007. p. 

517-524. 
433 SOUSA, Avanete Pereira. Ibidem. 
434 Idem. 
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câmara, com aqueles que desejassem comercializar. Esse era um negócio 

significativamente rentável para todos os envolvidos, já que o contratador garantia 

lucros financeiros e uma série de privilégios mercantis435, enquanto a câmara alcançava 

uma importante fonte de receita.436 

Em Pombal, a câmara lançava os contratos da carne conjuntamente ao das 

aferições, dos ofícios de alcaide e de seu escrivão e, por vezes, da renda anual do seu 

patrimônio, entre os meses de dezembro e fevereiro.437 Não contamos com livros ou 

documentos que indiquem o nome dos arrematadores e os valores pagos, mas, por meio 

dos próprios termos de vereança, foi possível perceber que, não raras vezes, a 

arrematação encontrou dificuldades em encontrar contratadores dispostos a pagarem 

valores maiores ou igual aos pagos anteriormente. As razões para isso são 

desconhecidas. Poderíamos supor que estivessem relacionadas às possíveis 

dificuldades financeiras que os homens do sertão enfrentavam após alguns anos de seca 

(1791-1793 e 1803-1804438), o que, por sua vez, também comprometia a produção e, 

possivelmente, tenha despertado o receio do prejuízo dos contratadores. Independente 

dos motivos, a falta de contratadores levava a possíveis crises de abastecimento. E 

talvez por isso a câmara determinou diversas vezes a derrama do gado439 – termo 

próprio da fonte –, apoiada sob determinações do próprio ouvidor da comarca.440 

A derrama consistia em um sistema semanal de alternância entre os criadores 

de gado com o objetivo de garantir o abastecimento do açougue da vila. Ocorria da 

seguinte forma: a câmara preparava um rol com o nome dos criadores que tinham 

condição de colocar carne no açougue, uma vez por semana, aos sábados de cada mês, 

e os obrigava a cumprir tal determinação sob pena de 6.000 réis e confisco de bens aos 

que descumprissem tal determinação.441 Além do açougue da vila, houve ocasiões em 

                                                           
435 OSÓRIO, Helen. As elites econômicas e a arrematação dos contratos reais: o exemplo do Rio Grande 

do Sul (séc. XVIII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. 

(Orgs.). O antigo regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 107-138.  
436 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo... Op. cit. 
437 Nenhum dos termos de vereança trazem indicações sobre o modo como ocorria esse processo e também 

não detalha o que seria o lançamento das rendas anuais de seu patrimônio, mas, nesse caso, acreditamos 

que se pode tratar do direito de recolhimento dos valores pagos pelo uso de terras ou edifícios que 

pertenciam à câmara de Pombal. 
438 ALVES, Joaquim. Histórias das secas (século XVII a XIX)... Op. cit. 
439 A expressão está em conformidade com a própria documentação. 
440 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário presidente da 

câmara Felipe Bento do Santiago e os mais oficiais do senado abaixo assinados, 5 de novembro de 1797. 

Fls.: não identificadas. 
441 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o juiz ordinário presidente da 

câmara Felipe Bento do Santiago e os mais oficiais do senado abaixo assinados, 5 de novembro de 1797. 
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que também se preparou um rol para o abastecimento das povoações que pertenciam 

ao seu termo, como a de Jardim do Rio do Peixe442, a do Catolé443 e a de Santo Antônio 

do Piancó.444 O período de duração da obrigação variava entre meses, um ano e até o 

tempo de vida dos criadores, sendo substituídos apenas após sua morte. Mas não foram 

todos os registrados que cumpriram as ordens da câmara. 

Entre 1797-1803, período em que a câmara recorreu a esse sistema, além das 

pessoas denunciadas por não contribuírem com a derrama, onze foram condenadas na 

vila445, uma na povoação do Jardim do Rio do Peixe446 e sete na de Santo Antônio do 

Piancó.447 A pena estipulada para cada uma delas variou entre o pagamento de 6.000 

réis e o sequestro dos bens. A condenação também deveria ocorrer em casos de corte 

e venda em locais não autorizados. Para o caso da vila de Pombal, essa preocupação 

ficou expressa em 14 de janeiro de 1799, quando se criou um novo posto de almotacé 

para a ribeira do Rio do Peixe, com o objetivo de impedir que se continuassem matando 

e vendendo as rezes sem que se pagassem os devidos direitos.448 Mas não identificamos 

nenhuma condenação para este caso. 

Todos esses valores pagos em multas e arrematações proporcionavam renda ao 

senado449, que, por sua vez, cobriram as despesas com os correios450, as propinas pagas 

                                                           
Fls.: não identificado; Termo de vereação que faz o juiz vereador Francisco Gregório de Araújo e os mais 

oficiais do senado, 3 de janeiro de 1798. Fls.: não identificadas; Termo de vereação que faz a câmara desta 

vila, 16 de fevereiro de 1798. Fls.: não identificadas; Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 19 de 

fevereiro de 1798. Fls.: 54 v, 55, 55 v. 
442 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o juiz vereador Francisco Gregório de 

Araújo e os mais oficiais do nobre senado, 19 de janeiro de 1798. Fls.: não identificadas.  
443 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 29 de maio de 1799. 

Fls.: 90 v, 91, 91 v, 92, 92 v. 
444 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 14 de janeiro 

de 1799. Fls.: 83 v, 84, 84 v, 85. 
445 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 29 de maio de 1799. 

Fls.: 90 v, 91, 91 v, 92, 92 v; Termo de vereação que faz a câmara desta vila, 20 de dezembro de 1798. Fls.: 

77 v, 78; Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 30 de dezembro de 1799. Fls.: 100, 100 v.  
446 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 2 de janeiro de 

1799. Fls.: 81, 81 v, 82. 
447 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 26 de março 

de 1800. Fls.: 106, 106 v, 107, 107 v.  
448 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 14 de janeiro 

de 1799. Fls.: 83 v, 84, 84 v, 85. 
449 HESPANHA, Antônio Manuel. História das instituições... Op. cit. 
450 IHGP, Livro de vereança de 1794: Título ilegível, ? de março de 1803. Fls.: 160 v, 161; Termo de 

vereação que faz o nobre senado desta vila de Pombal, 4 de agosto de 1799. Fls.: 96 v, 97; Termo de 

vereação que faz o juiz vereador Francisco Gregório de Araújo e os mais oficiais do senado, 3 de janeiro 

de 1798. Fls.: não identificadas. 
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ao Conselho Ultramarino451, os empréstimos reais452, as festas civis e religiosas453, as 

celebrações em decorrência do nascimento, casamento ou morte de soberanos454, entre 

outros gastos com a manutenção do conselho – o pagamento de oficiais – e do seu 

patrimônio – obras de reforma em edifícios públicos –, que, possivelmente, existiram, 

mas não foram mencionados. 

*** 

 

Uma vez analisado o perfil socioeconômico e a situação administrativa do 

Piancó, passamos agora à análise das querelas políticas envolvendo o capitão-mor da vila 

de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e as autoridades da câmara, da Cidade da 

Paraíba – principalmente o governador e os ouvidores – e da capitania de Pernambuco – 

especialmente seu governador general. Ao demonstrar que a criação da câmara de Pombal 

e o contexto da anexação da Paraíba influenciaram a intensificação de disputas de poder 

e conflitos de jurisdição, tais querelas nos auxiliam a compreender a dinâmica 

sociopolítica do Piancó na segunda metade do século XVIII. 

 

                                                           
451 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o Ilustríssimo Senhor Doutor 

Desembargador Ouvidor Geral e corregedor da comarca Manoel Leocádio ? e os juízes presidentes e mais 

oficiais do nobre senado, 6 de julho de 1803. Fls.: 167, 167 v, 168. Obs.: A referida ata não deixa claro que 

tipo de propina deveria ser paga, sabemos apenas que ela havia sido prevista em ordem de 6 de março de 

1802 e que deveria ser paga ao secretário do conselho ultramarino. 
452 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 12 de agosto 

de 1801. Fl.: 134; Termo de vereação que faz o senado desta vila, 30 de dezembro de 1800. Fls.: 120 v, 

121; 

Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, 15 de outubro de 1800. Fl.: 120. 
453 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que mandou fazer o nobre senado desta vila, 29 

de dezembro de 1803. Fls.: 173, 173 v; Termo de vereação e declaração que faz o nobre senado desta vila, 

27 de dezembro de 1802. Fls.: 153 v, 154; Título ilegível, 26 de dezembro de 1801. Fl.: 138; Termo de 

vereação e declaração que faz o nobre senado desta vila, 28 de dezembro de 1799. Fls.: 98 v, 99; Termo de 

vereação que faz o nobre senado desta vila, 7 de janeiro de 1799. Fl.: 83; Termo de declaração que mandou 

fazer o nobre senado desta vila, 31 de dezembro de 1798. Fl.: 79. 
454 IHGP, Livro de vereança de 1794: Termo de vereação que faz o nobre senado desta vila, ? de maio de 

1803. Fls.: 161 v, 162. 
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CAPÍTULO III 

 

UM TIRANO SOB A “DESPÓTICA PROTEÇÃO DO GENERAL” 

DISPUTAS DE PODER, VIOLÊNCIA E CONFLITOS DE JURISDIÇÃO 

ENVOLVENDO O CAPITÃO-MOR DO SERTÃO DO PIANCÓ 
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A segunda metade do século XVIII foi um dos períodos mais intensos na história 

do reino português e, especialmente, da América lusitana, dado as transformações 

administrativas – mudanças no quadro de oficiais –, econômicas – criação das 

Companhias do Comércio e do Erário Régio, além do incentivo à diversificação agrícola 

– e jurídicas – instalação do Tribunal da Relação no Rio de Janeiro – advindas das 

reformas executadas durante o governo de Dom José I e seu ministro Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal.455 A capitania da Paraíba sentiu o impacto dessas 

mudanças de forma ainda mais significativa, pois perdeu sua autonomia política, 

econômica e militar para o governo de Pernambuco. A decisão pela extinção do governo 

da Paraíba e sua sujeição ao de Pernambuco foi promulgada em 29 de dezembro de 1755, 

após consulta régia ao Conselho Ultramarino a respeito da possibilidade de mantê-lo 

autônomo. “Por se ter conhecido os poucos meios que há na provedoria da Fazenda” 

daquela capitania, o rei de Portugal determinou que ao término do governo de Luiz 

Antônio Lemos de Brito (1753-1757) a Paraíba ficasse “sujeita ao governo de 

Pernambuco, pondo-se... [nela] um capitão-mor com jurisdição e soldo igual ao que tem 

o capitão-mor da cidade do Rio Grande do Norte”.456 

A câmara da Cidade da Paraíba tentou persuadir Dom José do contrário, 

alegando que a ordem era injusta, primeiro, porque os moradores da capitania, 

diferentemente dos seus vizinhos, sempre se comportaram como fiéis vassalos, e segundo, 

porque a economia que se faria ao suprimir os excessos com soldo e despesas do 

governador, argumento expresso na referida ordem, era irrelevante frente às despesas da 

Fazenda.457 Mas as comunicações e justificativas de nada adiantaram, “o infortúnio 

consolidou-se de maneira incontestável e irreversível com a criação da Companhia Geral 

de Comércio de Pernambuco e Paraíba, em 1759”.458 A decisão régia pela subordinação 

e criação da companhia tornou real um temor que era sentimento antigo na capitania da 

                                                           
455 Sobre o tema, cf.: D’AZEVEDO, J. Lúcio. O marquês de Pombal e sua época. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Anuário do Brasil; Lisboa: Seara Nova; Porto: Renascença Portuguesa, 1922; MAXWELL, Kenneth. 

Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. Trad. Antônio de Pádua Danesi. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1997; FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina: política econômica e monarquia 

ilustrada. São Paulo: Ática, 1982; MONTEIRO, Nuno Gonçalo. D. José: na sombra de Pombal. Lisboa: 

Temas e Debates, 2008. 
456 PINTO, Irineu Ferreira. Datas e notas para a história da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 1, 1977. p. 157. 
457 MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação: fiscalismo, economia, e sociedade na capitania 

da Paraíba (1647-1755). Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. 300 

f. 
458 Idem. p. 194. 
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Paraíba, um fantasma que assombrava os moradores e as suas autoridades sempre que se 

viam diante de turbulências econômicas.459 

Desde o término da guerra holandesa, a pedido do capitão-mor João Fernandes 

Vieira (1655-1657) e dos oficiais da câmara da Paraíba, a Coroa incumbiu ao governador 

de Pernambuco a tarefa de defender não apenas esta capitania, como a do Rio Grande do 

Norte, do Ceará e de Itamaracá, pois, devido à fraca arrecadação das rendas reais, lhes 

faltavam recursos próprios suficientes para sustentar a infantaria.460 De acordo com Vera 

Acioli461, aproveitando-se dessa situação de dependência militar, durante longos anos os 

governadores de Pernambuco subjugaram as capitanias vizinhas, considerando-as anexas 

à sua jurisdição – exemplo disso são André Vidal de Negreiros e seu sucessor, Francisco 

de Brito Freyre, governadores que admitiram a intenção de subordinar todas as capitanias 

que dependiam militarmente de seu governo. Mas não demorou muito até que tais 

ambições fossem questionadas, dando origem a uma série de queixas. Na Cidade da 

Paraíba, sede política da capitania, os senhores de engenho não concordavam em pagar 

subsídios ao governo de Pernambuco e não aceitavam que “uma das principais e mais 

importantes cidades do Brasil” se sujeitasse a outro governo que não o da Bahia462, já os 

oficiais camarários não deixaram de lembrar ao rei a importância estratégica que a Paraíba 

tinha na composição das capitanias do Norte e a responsabilidade/prestígio de ser, desde 

o início, uma capitania real e não donatária, como era o caso da sua vizinha.463 

À época, a solução encontrada pela Coroa para conter essas ambições foi 

determinar que tanto a Paraíba, quanto o Rio Grande do Norte, capitanias sujeitas e 

subordinadas ao governo geral, “não podiam nunca ser da jurisdição de Pernambuco”.464 

Ratificada no regimento passado pelo conde de Óbidos aos capitães-mores governadores 

do Brasil – cujo capítulo terceiro determinava que nenhuma capitania ficaria sujeita ao 

governo de outro de que fosse vizinha – e na carta patente de Jerônimo de Mendonça 

Furtado – que declarava que nem a Paraíba nem o Rio Grande do Norte poderiam ser 

subordinadas ao governo de Pernambuco465 –, a referida solução foi recordada diversas 

vezes pelos vereadores e capitães-mores da Paraíba em outras ocasiões de ameaça de 

                                                           
459 MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação... Op. cit. 
460 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos: aspectos da administração colonial, Pernambuco – 

século XVII. Recife: Editora Universitária da UFPE, 1997. 
461 Idem. 
462 Idem. p. 106. 
463 MENEZES, Mozart Vergetti de. Ibidem. 
464 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Ibidem. p. 107. 
465 Idem. 
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sujeição, como ocorreu em 1731, quando o general Duarte Sodré Pereira Tibal se queixou 

da excessiva despesa militar com a Paraíba e propôs que se anexasse essa capitania ao 

Pernambuco, pois seria a melhor saída para o erário régio e para a administração 

colonial.466 

Indiscutivelmente, os governadores de Pernambuco objetivaram alargar sua 

jurisdição, mas eles não foram os únicos. Em 1711, por exemplo, o governador da 

Paraíba, João Maia da Gama (1708-1717), projetou a anexação do Rio Grande do Norte, 

Ceará e termo do Assú à sua capitania467; já em 1731, o capitão-mor Francisco Pedro 

Mendonça Gorjão (1729-1734) sugeriu que se anexasse Itamaracá, o Rio Grande do Norte 

e o Ceará à Paraíba para que “esta capitania se melhore e se restitua de parte a opulência” 

– uma ideia que já havia sido defendida por Diogo do Campos Moreno, no século XVII.468 

De forma geral, os governadores “ignoram totalmente a sua jurisdição, [e] procuram só 

ampliá-la”469, aproveitando-se das indefinições jurisdicionais, das ambiguidades dos 

regimentos e das atitudes dúbias ou pouco claras da Coroa.470 Essa ambição por alargar 

os seus espaços de poder, segundo Mozart Vergetti de Menezes471, estava baseada em um 

princípio natural para a expansão, um “sentimento” compartilhado entre os governadores 

do Império, autoridades que objetivavam fazer valer as prerrogativas inerentes ao seu 

cargo, pois o que os sustentavam era a “manutenção das suas próprias competências 

(sobretudo o direito de nomear)”.472 

Considerar a existência de projetos pessoais de diversos governadores e capitães-

mores com a finalidade de expandir suas jurisdições enfraquece o mito do “ideal 

expansionista” de Pernambuco, argumento enfatizado pela historiografia paraibana para 

explicar a subordinação da Paraíba à capitania vizinha. Intelectuais como Maximiano 

Lopes Machado473, Irêneo Joffily474, Irineu Ferreira Pinto475, Celso Mariz476 e, 

                                                           
466 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. As capitanias de Pernambuco e a construção dos territórios e das 

jurisdições na América portuguesa (século XVIII). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2017. 402 f. 
467 MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação... Op. cit. 
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469 Idem. p. 179. 
470 ACIOLI, Vera Lúcia Costa. Jurisdição e conflitos... Op. cit. 
471 MENEZES, Mozart Vergetti de. Ibidem. 
472 MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos: nobres e mascates, Pernambuco 1666-1715. 1995. 

Apud MENEZES, Mozart Vergetti de. Idem. 
473 MACHADO, Maximiano Lopes. História da província da Paraíba. João Pessoa: Editora 
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474 JOFFILY, Irêneo. Notas sobre a Parahyba. Brasília: Thesaurus Editora, 1977. 
475 PINTO, Irineu Ferreira. Datas e Notas para a História da Paraíba... Op. cit. 
476 MARIZ, Celso. Apanhados Históricos da Paraíba. 3ª ed. João Pessoa: Editora A união, 1994. 
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principalmente, Horácio de Almeida477 interpretaram a subordinação da capitania como 

resultado de um projeto de expansão de poder do governo e da “elite pernambucana”, 

autores de um plano que pretendia levar a capitania da Paraíba à exaustão econômica para 

anexá-la ao seu território.478 Nessas obras clássicas, produzidas no seio do Instituto 

Histórico e Geográfico Paraibano479, a temática da anexação – termo mais recorrente que 

subordinação480 – foi pouco aprofundada, os seus autores consideravam que o período de 

1755 a 1799 foi irrelevante na história da Paraíba, pois além de representar o 

rebaixamento da dignidade da capitania e seus moradores, ele não contribuiu para o 

próprio objetivo do instituto: escrever uma história da Paraíba desvinculada da história 

de Pernambuco – como forma de viabilizar a criação de uma identidade paraibana.481 

Esse modo de interpretação exerceu certa influência em diversos trabalhos 

posteriores, entres eles o estudo de Elza Regis de Oliveira482, historiadora que defendeu 

que a anexação foi fruto de uma crise de longa duração que abateu a economia açucareira 

da capitania – iniciada no período da Restauração e aprofundada ao longo do século 

XVIII. Sua tese passa a ser minimizada quando, ao aderir aos argumentos do governador 

Fernando Delgado Freire de Castilho (1798-1802)483 – sobre a falta de fundamentação na 

decisão régia – e de Horácio de Almeida484 – a respeito do desejo de expansão de 

                                                           
477 ALMEIDA, Horácio de. História da Paraíba. 2ª ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, v. 2, 

1978. 
478 Idem.  
479 Sobre o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, cf.: DIAS, Margarida Maria Santos. Intrepidaab 

origine: O IHGP e a produção da história local. João Pessoa: Almeida gráfica e editora, 1996. 
480 Segundo Inaldo Chaves, anexação refere-se à incorporação do território, com perda do estatuto de 

capitania, já subordinação indica a supressão da autonomia político-administrativa e militar, mas a 

manutenção da condição de “capitania”. Baseado em Bluteau e fontes administrativas setecentistas, 

Leonardo de Oliveira, por sua vez, defende que anexa e subordinada possuíam o mesmo significado – 

aquele que mantém uma relação de poder/dependência com outro –, no entanto, afirma que elas não seriam 

simplesmente sinônimos, mas palavras com sentidos convergentes. De acordo com Paiva, anexa era 

comumente utilizada para designar a condição de subordinação de capitanias menores (como a Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Itamaracá, por exemplo) para com capitanias maiores (como o Pernambuco), revelando 

assim uma relação desigual e hierárquica entre elas; já subordinada fazia referência a relação entre o 

governo-geral e outras capitanias (como o Pernambuco e Rio de Janeiro, por exemplo). No geral, tanto 

Paiva, quanto nossa pesquisa, percebe que ambos os termos são utilizados na documentação – e na 

historiografia paraibana – sem que houvesse distinção entre eles. Cf.: CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. As 

capitanias de Pernambuco e a construção dos territórios e das jurisdições na América portuguesa... Op. cit.; 

OLIVEIRA, Leonardo Paiva de. Capitães-mores das capitanias do Norte: perfis, trajetórias e hierarquias 

espaciais no Rio Grande e Ceará (1656-1755). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 166 f. 
481 Sobre a produção de uma identidade paraibana, cf.: DIAS, Margarida Maria Santos. Ibidem. 
482 OLIVEIRA, Elza Regis de. A Paraíba na crise do século XVIII: subordinação e autonomia (1775-

1799). Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 1985. 
483 Carta do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, à rainha [D. Maria I], sobre as 

potencialidades da capitania e das desvantagens para a Fazenda Real da subordinação da Paraíba a 

Pernambuco; e remetendo mapa da conta corrente do rendimento e despesa da Provedoria da Paraíba, nos 

anos de 1795 a 1797. 9 de janeiro de 1799. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 34, Doc. 2473. 
484 ALMEIDA, Horácio de. História da Paraíba... Op. cit. 
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Pernambuco –, a própria autora afirma não ter encontrado “razões fundamentais para a 

anexação”, motivo que a “leva a crer que havia interesses subjacentes à subordinação da 

capitania” – são eles: plano de racionalização da política pombalina, objetivo político de 

centralização “através da jurisdição de Pernambuco” e articulação de comerciantes de 

ambas as capitanias.485 

Particularizando os exageros expansionistas, Mozart Vergetti Menezes486 propôs 

outro ponto de partida para a análise da subordinação da Paraíba ao Pernambuco. De 

acordo com esse historiador, a falência da Fazenda Real da Paraíba foi fator crucial para 

a decisão de subordinação, isso porque, as provedorias, instituições responsáveis por 

criar/cobrar impostos e gerir todos os gastos com o pessoal e segurança, eram 

responsáveis por determinar os níveis e as possibilidades de ação autônoma dos 

governadores, além de atender às demandas da Coroa. Ao analisar as receitas da Fazenda 

da Paraíba, desde 1670 até 1754, Menezes defende que, com a queda nos rendimentos – 

causada principalmente pela baixa na produção, no valor e na exportação do açúcar, 

produto mais importante para a economia da capitania – e os atrasos no repasse da dízima 

pela provedoria de Pernambuco – cuja arrematação foi unificada, por decreto real, em 

1723, uma medida que o autor entendeu como “anexação branca” –, essa provedoria não 

conseguia cobrir sequer suas despesas de pessoal, uma situação que se tornou ainda mais 

crítica à medida que se aproximava do meado do século XVIII, quando fica mais patente 

a dependência em relação ao valor da dízima. Apesar das tentativas de soerguimento, “a 

mistura dos anos de déficits nas balanças de pagamento com a incapacidade da Provedoria 

da Fazenda Real da Paraíba em responder aos seus compromissos”, segundo o autor, 

“diagnosticou... um estado crônico de exaustão das suas rendas que acabou por asfixiar o 

órgão fazendário” e, consequentemente, consumar o “vexame da anexação ao governo de 

Pernambuco”.487 

A tese de Mozart tornou-se referência para os trabalhos subsequentes, sendo os 

maiores exemplos disso a dissertação488 e a tese489 do historiador José Inaldo Chaves 

Júnior. Especialmente nesse último trabalho, a respeito da construção dos espaços de 

poder nas capitanias do Norte, no qual Inaldo Chaves analisou “os antigos planos de 

                                                           
485 OLIVEIRA, Elza Regis de. A Paraíba na crise do século XVIII... Op. cit. p. 93. 
486 MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação... Op. cit. 
487 Idem. p. 192 
488 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeiras de hum governo subordinado”: poder e 

sociedade a Paraíba colonial (c. 1756-c.1799). Curitiba: Editora CRV, 2017. 
489 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. As capitanias de Pernambuco e a construção dos territórios e das 

jurisdições na América portuguesa... Op. cit. 
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subordinação” da Paraíba – e capitanias vizinhas490 – ao governo de Pernambuco, o autor 

defendeu “que os planos de anexação/subordinação das capitanias, além de apresentarem-

se como soluções políticas para conjunturas econômicas recessivas”, “revelam os projetos 

pessoais de governadores e capitães-mores que visavam expandir suas jurisdições e 

aumentar seu prestígio junto à Coroa”. Mas no que toca em particular a anexação da 

Paraíba, Inaldo Chaves enfatizou a falência econômica como fator decisivo para a 

supressão de sua autonomia – reafirmando a tese de Mozart Menezes, já adotada por ele 

em sua pesquisa dissertativa acerca das consequências da anexação dessa capitania. 

Por fim, mencionamos a tese do historiador Thiago Dias491, que, ao investigar a 

conformação do Norte do Estado do Brasil como uma região colonial e a hegemonia 

política e econômica de Pernambuco sobre ela, não escapou ao tema da subordinação. Ao 

analisar as decisões régias em favor da subordinação das capitanias do Norte ao governo 

de Pernambuco, com ênfase nos casos da Paraíba e Itamaracá, Dias entendeu que “para 

além de uma ‘política de capitanias anexas’, como se fosse um projeto racional por parte 

da Coroa portuguesa ou dos Governadores coloniais, o que temos são supressões 

jurisdicionais dependendo das conjunturas econômicas, políticas e bélicas”.492 No caso 

da Paraíba, em especial, além da conjuntura econômica desfavorável, Dias acredita que 

os interesses políticos do Marquês de Pombal em relação à América portuguesa – entre 

eles a criação de uma companhia monopolista na região de Pernambuco e Paraíba – 

também contribuíram para a sua subordinação à capitania vizinha. Isso porque, a 

supressão jurisdicional e a substituição do governador por um capitão-mor, segundo Dias, 

poderia minimizar os conflitos de jurisdição com o governador de Pernambuco e 

proporcionar maior força a esse para operacionalizar os ditames régios em relação à 

Paraíba. Esse assunto foi retomado por Dias, recentemente, em um artigo no qual o seu 

objetivo é discutir “o mito das capitanias anexas”. 493 Em uma análise abrangente, o 

                                                           
490 Para outras leituras a respeito da subordinação das capitanias vizinhas, cf.: ALVEAL, Carmen. A 

anexação da capitania do Rio Grande em 1701: estratégia da Coroa ou interesse de grupo da capitania de 

Pernambuco?. In: CAETANO, Felipe Pereira. (Ogr.). Dinâmicas sociais, políticas e judiciais na América 

Lusa: hierarquias, poderes e governo (século XVI-XIX). Recife: Editora UFPE, 2016. p. 133-158; GIRÃO, 

Valdelice Carneiro. Dependência da capitania o Ceará do governo de Pernambuco – 1656-1799. Revista 

do Instituto do Ceará, v. 96, p. 145-170, 1982. 
491 Sobre o relacionamento comercial da Paraíba e outras capitanias do Norte com o Pernambuco, cf.: DIAS, 

Thiago Alves. Monopólio indireto: colonização mercantil no Norte do Estado do Brasil (c. 1710 – c. 1780). 

Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 383 f. 
492 Idem. p. 70. 
493 DIAS, Thiago Alves. O mito das capitanias anexas: aspectos da política colonial e da administração das 

conquistas no norte do Estado do Brasil, séc. XVII e XVIII. Mnemosine Revista, v. 10, n. 2, p. 48-83, 

jul./dez. 2019. 
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historiador reafirmou sua interpretação sobre a subordinação das capitanias do Norte ao 

Pernambuco e, especialmente no que se refere ao caso do Paraíba, questionou algumas 

premissas defendidas por Menezes e Chaves, propondo um novo olhar – distante de 

esquemas interpretativos preexistentes – sobre o termo “anexa”. 

Concordamos com a interpretação proposta por Dias acerca das razões por trás 

da subordinação da Paraíba ao Pernambuco estarem para além das intempéries 

econômicas e acreditamos que, além de ter sido marcado pela intensificação dos conflitos 

de jurisdição entre as referidas capitanias, esse período serviu, principalmente, à 

consolidação de alianças socioeconômicas entre parte da “elite paraibana” e 

“pernambucana” – como ocorreu em relação aos homens de negócios do Mamanguape494 

e do Piancó. Nesse sertão, o capitão-mor Francisco de Arruda Câmara foi o agente 

político que melhor instrumentalizou a subordinação para fins particulares. Utilizando-se 

das querelas jurisdicionais entre os governadores da Paraíba e de Pernambuco, 

intensificadas após a subordinação, Arruda Câmara tornou-se uma das principais 

autoridades – jurídica e militar – no Piancó, legitimada e protegida pelo governador de 

Pernambuco, o general José César de Meneses (1774-1787), com o poder de interferir 

social, política e economicamente naquele território mesmo que à revelia da câmara de 

Pombal, do ouvidor e do governador da Paraíba, motivo pelo qual seu governo foi 

contestado – por seus “capitais inimigos”, homens com quem disputava espaços de poder 

– e esteve envolto por inúmeros conflitos. 

Esses conflitos são significativamente importantes para nós, pois nos permitem 

identificar os reflexos políticos da segunda metade do século XVIII no interior da Paraíba 

e, principalmente, compreender as transformações na dinâmica sociopolítico do sertão do 

Piancó. Eles demonstram como a subordinação contribuiu para a consolidação de alianças 

socioeconômicas e políticas entre agentes sociopolíticos do Piancó e os de Pernambuco, 

modificando principalmente a natureza das relações administrativas mantidas até então 

com a Cidade da Paraíba – visto que durante a primeira metade do século XVIII a tensão 

e as desavenças foram menos significativas –, e como a criação da câmara de Pombal 

serviu à afirmação política de alguns potentados locais e ao recrudescimento das disputas 

de poder, dos conflitos de jurisdição e consequentemente, dos atos de arbitrariedade e 

violência. É interesse do presente capítulo apresentar e analisar esses conflitos, mas antes 

                                                           
494 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeiras de hum governo subordinado”... Op. cit. 
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de nos debruçarmos sobre eles faz-se necessário esclarecer quem foi Francisco de Arruda 

Câmara e como ocorreu sua inserção na vida política do sertão do Piancó. 

Vale ressaltar que a análise desses conflitos foi proposta, inicialmente, pelo 

historiador Paulo Henrique Guedes495, em sua tese de doutoramento. Ao analisá-los, a 

fim de entender as práticas do poder político intraelites e, consequentemente, a cultura 

política do sertão da Paraíba, entre os anos de 1750 e 1800, Guedes se debruçou 

principalmente sobre os aspectos acerca dos usos das justiças e das transgressões 

praticadas pelos “donos do poder”. No nosso caso, analisamos os conflitos envolvendo 

Arruda Câmara a fim de compreender a dinâmica sociopolítica que se inaugurou no sertão 

do Piancó após a criação da primeira câmara no interior da Paraíba e a importância dessa 

instituição para a formação e atuação dos potentados locais – termo aplicado para se 

referir aos homens cujo poder advinha da conjugação da posse de terras, do estatuto 

político (adquirido, por vezes, no exercício de funções importantes, mas não 

necessariamente) e do efetivo armado que possuíam por meio de agregados e escravos.496 

 

3.1. Prólogo: Francisco de Arruda Câmara e a sua ascensão política no sertão do 

Piancó 

 

Filho de um senhor de engenho que espraiou seu domínio socioeconômico em 

direção ao sertão do Cariri e do Seridó497, onde instalou fazendas de gado, Francisco de 

Arruda Câmara, homônimo de seu pai, nasceu – por volta de 1730 – e cresceu na capitania 

da Paraíba.498 Na década de 50 do século XVIII499, casou-se com Maria Saraiva da Silva, 

filha do tenente Inácio Saraiva da Silva e sobrinha do reverendo responsável pela missão 

dos índios Pega, Antônio Saraiva da Silva, naturais do Porto500 e nomes de relevância 

                                                           
495 GUEDES, Paulo Henrique Marques de Queiroz. No íntimo do sertão: poder político, cultura e 

transgressão na Capitania da Paraíba (1750-1800). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2013. 319 f. 
496 A aplicação do referido termo segue a proposição de: PAIVA, Yamê Galdino de. Justiça e poder na 

América portuguesa: ouvidores e administração da justiça na comarca da Paraíba (c. 1687-1799). Tese 

(Doutorado em História). Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2020. p. 317. 
497 TAVARES, João de Lyra. Apontamentos para a história territorial da Parahyba. Edição Fac-similar. 

Coleção Mossoroense, 1982. p. 164. 
498 SOUSA, Antônio José. Apanhado histórico, geográfico e genealógico do grande Pombal. João 

Pessoa: Gráfica Comercial, 1971; BASTOS, Sebastião de Azevedo. Os Arruda Câmara na Paraíba. Revista 

do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, v. 15, p. 55-79, 1964.  
499 SEIXAS, Wilson Nóbrega. O velho Arraial de Piranhas (Pombal). 2ª ed. João Pessoa: Grafset, 2004. 
500 1º Cartório Cel. João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1761: Testamento do Reverendo Antônio 

Saraiva da Silva. 25 de novembro de 1760. Fls.: não identificadas. 
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política no sertão do Piancó.501 Com ela teve sete filhos502, entre eles o naturalista Manoel 

de Arruda Câmara503 e o Dr. Francisco de Arruda Câmara.504 

Além da significativa importância das redes políticas herdadas de seu genitor505, 

foi, possivelmente, esse matrimônio que projetou Francisco de Arruda Câmara no cenário 

sociopolítico que se inaugurou no sertão na segunda metade do século XVIII – a elevação 

da povoação do Bom Sucesso à condição de vila –, pois, apoiado em sólidas alianças, 

alcançou espaços de notoriedade política. Começou por ocupar o posto de cabo militar e, 

posteriormente, o de capitão de tropa Auxiliar na ribeira do Patu (1766-1774)506, onde 

                                                           
501 BASTOS, Sebastião de Azevedo. Os Arruda Câmara na Paraíba... Op. cit. 
502 Há certas divergências na historiografia em relação ao número total de filhos, alguns autores mencionam 

apenas três ou quatro, já o fórum de genealogia dedicado aos Arruda Câmara menciona sete. Por isso, nossa 

informação é passível de equívocos. Cf.: GENEALL. Família Arruda Câmara. Disponível em: 

https://geneall.net/pt/forum/66591/familia-arruda-camara/. Acessado em 10/12/2020, as 16h. BASTOS, 

Sebastião de Azevedo. Idem; SOUSA, Antônio José. Ibidem. 
503 Autor de Memoria sobre a cultura dos algodoeiros (1799), Manoel de Arruda Câmara foi um religioso, 

naturalista e médico de destaque no final do século XVIII. Nascido em Pombal (PB), se ordenou padre em 

Goiana (PE) e alcançou os títulos de graduado em filosofia natural e doutorado em medicina na Europa 

(Portugal e Paris, respectivamente). Ao retornar à América portuguesa, em 1793, estabeleceu residência no 

Pernambuco e deu início a missão que a Coroa o havia encarregado: estudar sobre as riquezas naturais da 

região do Norte – mineralogia, botânica e zoologia. Além de suas viagens exploratórias, Manoel de Arruda 

Câmara fundou o Areópago de Itambé, uma sociedade maçônica que abrigou intelectuais da Paraíba e de 

Pernambuco e que influenciou tanto a Conspiração ou Revolta dos Suassunas (1801), quanto a Revolução 

Pernambucana de 1817. Cf.: ACADEMIA PARAIBANA DE LETRAS. Manoel de Arruda Câmara. 

Disponível em: http://novo.aplpb.com.br/academia/academicos/cadeiras-01-a-10/136-arruda-camara. 

Acessado em 10/12/2020, as 15h49. 
504 Assim como Manoel de Arruda Câmara, Francisco de Arruda viajou à Europa (França, mais 

precisamente) para graduar-se em medicina. Em seu retorno à América portuguesa, fixou-se em Goiana 

(PE) e passou a exercer este ofício. Além da sua atuação médica, foi parlamentar após a independência do 

Brasil. Cf.: HERSON, Bella. Cristãos-novos e seus descendentes na medicina brasileira (1500-1850). 2003. 

Apud GUEDES, Paulo Henrique Marques de Queiroz. No íntimo do sertão: poder político, cultura e 

transgressão na Capitania da Paraíba (1750-1800). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2013. 319 f. 
505 1º Cartório Cel. João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1725-1730: Escritura de transação e 

amigável composição que fazem o Capitão Bento de Araújo Barreto e o Capitão Manuel da Cruz de 

Oliveira. 14 de maio de 1727. Fls.: 73, 73 v, 74; Procuração bastante que faz Maria do Amparo Hortiz 

moradora do Sítio São Gonçalo. 28 de novembro de 1727. Fls.: 89 v, 90, 90 v; Livro de Notas de 1730: 

Procuração bastante que faz o Alferes Amaro Martins de Maia. 27 de julho de 1735. Fls.: 93, 93 v, 94; 

Livro de Notas de 1740: Procuração bastante que faz o Capitão Manoel da Cruz de Oliveira. 29 de julho de 

1740. Fls.: 16v, 17, 17v; Escritura de venda de um sítio, chamado São João, que faz o Capitão Manoel da 

Cruz de Oliveira, como procurador de sua mãe, a viúva Anna de Oliveira, a Alexandre e Alenquer Rego. 

26 de maio de 1742. Fls.: 92, 92v, 93, 93v, 94. 
506 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as injustiças que a população de Pombal sofre 

com a proteção do [governador e capitão-general de Pernambuco], José César de Meneses, a Francisco de 

Arruda Câmara. 10 de julho de 1786. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2159. Ofício do 

[governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e 

Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal, capitania da Paraíba, 

que se ocultavam de dia e roubavam de noite, presos pelo capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, e 

informando da devassa e prisão feita ao referido capitão, ordenada pelo ex-governador [da dita capitania, 

Manoel da Cunha Meneses], e de sua decisão de libertá-lo por ser útil e leal ao serviço real. 30 de julho de 

1775. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 120, Doc. 9175. 

https://geneall.net/pt/forum/66591/familia-arruda-camara/
http://novo.aplpb.com.br/academia/academicos/cadeiras-01-a-10/136-arruda-camara
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residia, acumulando sua função militar ao ofício de juiz ordinário (1772 e 1773)507 – vale 

ressaltar que a partir de 1772 o juiz ordinário não atuava mais como autoridade de um 

julgado, mas como um oficial camarário. Ascendeu à patente de capitão-mor agregado 

em 1774, quando, por ordem do general de Pernambuco, José César de Meneses (1774-

1787), o posto foi criado com a finalidade de auxiliar Francisco de Oliveira Ledo, capitão-

mor vitalício do Piancó, que se encontrava doente e com idade avançada. Essa condição 

de agregado chegou ao fim por volta de 1777, quando Francisco de Oliveira morreu e 

Arruda assumiu o posto de forma vitalícia – com confirmação régia em 1781508 –, 

exercendo-o até cerca de 1794, quando veio a falecer.509 Servindo de capitão-mor, 

Francisco de Arruda Câmara também atuou como juiz de órfãos (1775-1779)510, provedor 

comissário dos ausentes e contratador dos dízimos do gado dos sertões da Paraíba e das 

cidades de Natal, capitania do Rio Grande do Norte, e Oeiras, no Piauí511 – também há 

registros de que chegou a arrematar dízimos no Ceará (quadro 1).512 

 

                                                           
507 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 

Obs.: É importante ressaltar que, de acordo com dois documentos registrados no cartório do Piancó, em 

fins de 1771, Francisco de Arruda já atuava como juiz ordinário. 1º Cartório Cel. João Queiroga, Pombal-

PB. Livro de Notas de 1771: Carta de alforria lançada da preta Maria do gentio da Guiné, escrava que foi 

do Capitão João de Oliveira e sua mulher Bernarda Domingues de Azevedo. 21 de outubro de 1771. Fls.: 

16, 16 v, 17; Procuração bastante que faz o juiz ordinário Capitão Francisco de Arruda Câmara. 15 de 

dezembro de 1771. Fls.: 20 v, 21, 21 v. 
508 Localizamos dois registros de carta patente em nome de Arruda, além da confirmação régia. São registros 

com datas distintas, 1777 e 1779, mas desde o primeiro é feito menção a morte de Francisco de Oliveira 

Ledo. Ou seja, ele foi eleito pela câmara e nomeado pelo general em fins da década de 1770, e a confirmação 

régia da patente chegou em 1781. Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, Recife-PE. Livro de 

Patentes Provinciais 2: Francisco de Arruda Câmara capitão-mor da vila de Pombal. 18 de fevereiro de 

1777. Fl.: 258; Livro de Patentes Provinciais 3: Francisco de Arruda Câmara capitão-mor da vila de Pombal. 

6 de dezembro de 1779. Fl.: 240. Arquivo Nacional Torre do Tombo, Lisboa-PT. Registo Geral de Mercês, 

Mercês de D. Maria I: Carta Patente de Capitão Mor da Ordenança, liv. 10, f. 333v. 
509 Requerimento de Manuel Gonçalves de Melo, ao príncipe regente [D. João], solicitando a confirmação 

da carta patente para o posto de capitão-mor das Ordenanças da vila de Pombal. 3 de fevereiro de 1804. 

AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 41, Doc. 2912. Obs.: Acreditamos que a morte de Arruda tenha sido em 

1794, pois a carta patente de seu substituto foi passada pelo governador general de Pernambuco em janeiro 

de 1795, após a câmara enviar a lista tríplice com os nomes dos candidatos, processo que deve ter ocorrido 

meses antes. 
510 Requerimento do juiz dos Órfãos da vila de Pombal, António Pereira Nunes, à rainha [D. Maria I], 

solicitando livrá-lo das injúrias públicas que lhe fizeram, acusando-o de ter arrombado o cofre do tesouro 

dos órfãos... Op. cit. Obs.: É importante ressaltar que Arruda, em carta de sua autoria, diz ter servido três 

anos, mas não faz menção ao período exato, por essa razão, preferimos adotar a informação de Antônio 

Nunes. 
511 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida, tendo em vista a sua implacável perseguição aos ladrões e facínoras na região. 

5 de dezembro de 1786. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2164. 
512 Arquivo Público do Estado do Ceará, Cartório do Tabelião de Acari. Livro de Notas 1778-1779: 

Escritura de desobriga que faz o mestre de campo Teodósio Luís da Costa ao capitão João de Araújo Lima. 

26 de março de 1778. Fls.: 7 e 8. 
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Quadro 1: Síntese das funções exercidas por Francisco de Arruda Câmara entre os anos 

de 1766 e 1794 

 

Período Patente Período Função jurídica 

1766-1774 

Capitão de tropa 

Auxiliar na ribeira 

do Patu 

1772 e 1773 Juiz ordinário 

1774-1777 

Capitão-mor 

agregado da vila de 

Pombal 

1775-1779 Juiz de órfãos 

1777-1794 

Capitão-mor 

vitalício da vila de 

Pombal 

Além desses ofícios, atuou como 

provedor comissário dos ausentes e 

contratador dos dízimos do gado na 

Paraíba, no Rio Grande do Norte, no 

Piauí e no Ceará. 
Fontes: Quadro elaborado pela autora com base nos Livros de Notas e nos documentos do AHU. 

 

Essa ascensão hierárquica no comando das Ordenanças e o trânsito entre as 

principais funções jurídicas do sertão demonstram a crescente importância e centralidade 

política adquirida por Francisco de Arruda Câmara. Isso porque, a escolha para cada um 

dos ofícios exercidos por ele exigia de seus candidatos qualidade, autoridade e, 

principalmente, boas relações. Exemplo disso é a proposição do seu nome ao posto de 

capitão-mor vitalício. De acordo com o general de Pernambuco, José César de Meneses, 

Francisco de Arruda Câmara foi o primeiro nome proposto na lista tríplice elaborada pelos 

oficiais camarários de Pombal na presença do ouvidor da Paraíba – documento que 

indicava os três homens preferidos ao posto e passíveis de serem eleitos. Além disso, 

também colaborou para sua nomeação o fato de ser “pessoa nobre, abastado de bens e de 

honrado procedimento, zelo e agilidade”513 – argumento utilizado em diversas outras 

circunstâncias e por autoridades distintas (governador da Paraíba, general de 

Pernambuco, ouvidores e oficiais camarários). 

Tão importante quanto o cabedal político foi o cabedal financeiro acumulado, 

elemento indispensável à legitimidade de sua qualidade sociopolítica. Foi-nos possível 

localizar o nosso personagem negociando e solicitando terras no sertão do Piancó desde 

                                                           
513 Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, Recife-PE. Livro de Patentes Provinciais 3: Francisco 

de Arruda Câmara capitão-mor da vila de Pombal. 6 de dezembro de 1779. Fl.: 240. 
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1772. Foram 12 registros de compra514, 3 de venda515 e 5 solicitações de sesmarias.516 A 

maior finalidade dessas propriedades era servir ao estabelecimento de fazendas de gado, 

especialmente vacum, principal produto por ele comercializado. Além das fazendas, o 

capitão-mor foi proprietário de um curtume de curtir couro “à beira do principal poço de 

                                                           
514 1º Cartório Cel. João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1771: Escritura de venda de um pedaço 

de terras de plantar lavouras no Sítio da Gameleira lugar chamado das lages que faz o Tenente Eugênio 

Castro Barreto como testamenteiro de sua mãe Joanna Barreto Maciel ao Capitão Francisco de Arruda 

Câmara. 02 de maio de 1772. Fls.: 43 v, 44, 44 v; Livro de Notas de 1775: Escritura de venda de uma parte 

de terras do Sítio Jenipapo que faz o Capitão Antônio Duarte Machado e sua mulher D. Thereza de Jesus 

Maria ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara na ribeira das Piranhas. 23 de outubro de 1775. Fls.: 

31 v, 32, 32 v; Escritura de compra e venda de uma parte de terras no Sítio da Abra, ribeira das Piranhas 

que fazem Pedro Soares da Silva ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, aquele morador no mesmo 

sítio, e este morador nesta Vila. 05 de janeiro de 1776. Fls.: 43 v, 44; Escritura de venda da metade de um 

sítio de terras de criar gados chamado Alagoa do Junco, no Riacho de Santa Rosa, Ribeira do Rio do Peixe, 

que faz Manoel Caetano de Bragança e sua mulher Luiza de Souza e Sá ao Capitão-mor Francisco de 

Arruda Câmara. 13 de abril de 1776. Fls.: 58 v, 59, 59 v; Livro de Notas de 1774: Escritura de venda de 

um sítio de terras de criar gados e plantas que fazem Custódio de Oliveira de Figueiredo e sua mulher Luzia 

Gonçalves de Araújo ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara chamado Santa Anna na Ribeira do 

Riacho dos Porcos. 25 de março de 1784. Fls.: 39, 39 v, 40; Escritura de venda de uma parte de terra de 

criar gados na Ribeira das Espinharas no sítio dos Patos que fazem o Alferes João Gomes de Mello e sua 

mulher Marianna Dias Antunes ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara. 26 de abril de 1784. Fls.: 48, 

48 v, 49; Escritura de venda e troca que fazem Manoel Gomes Duarte e sua mulher Dona Francisca Xavier 

de uma parte de terra que tem no sítio da Serra Branca ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e sua 

mulher D. Maria Saraiva de Araújo estes e os deles da dita parte de terra que tem na data de sobras do 

Riachão da mesma Serra Branca. 27 de abril de 1784. Fls.: 49 v, 50, 50 v, 51; Escritura de venda que faz o 

Capitão comandante Ignácio de Freitas da Silva e sua mulher D. Anastácia de Souza Teixeira dele por si e 

como procurador dela de uma parte de terras de criar gado no Sítio do Olho d'Água da Santa Rita, Ribeira 

do Piancó ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara como abaixo se declara. 25 de maio de 1784. Fls.: 

54 v, 55, 55 v, 56, 56 v, 57, 57 v; Escritura de venda de um pedaço de terras de criar gados no lugar chamado 

Olho d'Água da Santa Rita, Ribeira do Piancó, que fazem Felipe Ferreira da Silva e sua mulher Maria José 

de Lucena ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara. 25 de maio de 1784. Fls.: 58 v, 59, 59 v, 60; 

Escritura de venda que faz Emerenciana de Lucena ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara de uma 

parte de terra de uma data de sobras no Sítio da Serra Branca como abaixo se declara. 26 de maio de 1784. 

Fls.: 61 v, 62, 62 v; Escritura de venda que faz Dona Clara de Mendonça de Vasconcellos a seu filho o 

Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara da meação que tem em uma data de terras de criar gado no Sertão 

dos Cariris de Fora lugar chamado Olho d'Água do Encantado. 08 de junho de 1784. Fls.: 64 v, 65, 65 v; 

Escritura de venda de um pedaço de terras de criar gados no fundo do sítio Santa Ana na Ribeira das 

Espinharas, termo da Vila de Pombal que fazem o Tenente Simão Gomes de Mello e sua mulher Josefa 

Faustina Barreto ao Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara como abaixo se declara. 12 de junho de 

1784. Fls.: 67, 67 v, 68, 68 v. 
515 1º Cartório Cel. João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1774: Escritura de venda que fazem o 

capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e sua mulher D. Maria de Araújo da Silva ao Tenente Felipe 

Borges Teixeira de uma parte de terras cita no Sítio do Catolé de Cima por preço e quantia de 90 mil réis 

como abaixo se declara. 14 de abril de 1784. Fls.: 45, 45 v, 46; Escritura de venda de duas partes de terras 

de criar gados no sítio dos porcos e outro anexo Serra da Pedra Velha, Ribeira do Piancó, que fazem o 

Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e sua mulher D. Maria Saraiva de Araújo ao Capitão Comandante 

Ignácio de Freitas da Silveira. 28 de abril de 1784. Fls.: 51, 51 v, 52; Escritura de venda de 3 quartos de 

terra nas sobras do Sítio da Serra Branca que faz o Capitão-mor Francisco de Arruda Câmara a Manoel 

Gomes Duarte como abaixo se declara. 11 de setembro de 1784. Fls.: 100, 100 v. 
516 TAVARES, João de Lyra. Apontamentos para a história territorial da Parahyba... Op. cit. p. 367, 373, 

397-398, 400, 437. 
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água da vila”517, um sítio de plantar cana na várzea do rio Paraíba518 e uma “grande 

plantação de algodão” à quinze léguas da Cidade da Paraíba, fruto de uma sociedade com 

o ouvidor Antônio Soares Brederode (1787-1797).519 Possivelmente, parte desses bens – 

e de outros não localizados – são frutos de herança familiar, como pode ter ocorrido em 

relação ao sítio na várzea, local onde estava localizado o engenho de seu pai520, e outra 

parcela tenha sido adquirida em negociações, como nos mostram as escrituras de compra 

e venda. Herdado ou negociado, sabemos que o cabedal de Arruda foi utilizado para 

custear a elevação da vila, a composição do patrimônio dela, a edificação da casa da 

câmara e cadeia e do pelouro, a abertura de estradas “para fazer comunicável a mesma 

vila com sertões e terras vizinhas”, a compra de ferros para “a segurança dos presos” e a 

transferência deles para a cabeça da comarca – ações reconhecidas pela própria Coroa.521  

A manutenção desse poder político e econômico adquirido – e compartilhado 

com amigos e familiares, a exemplo do sargento-mor Antônio Gonçalves de Melo, seu 

cunhado – abriu margens para disputas com outros nomes que também ambicionavam ter 

parte – ou já tinham e procuravam manter – no aparelho administrativo local. Como 

chama atenção o historiador João Fragoso522, o acesso ao mando e ao ápice da hierarquia 

social não era automático, isto criava um cenário tenso e gerava facções adversárias. 

Como de fato aconteceu na vila de Pombal. Desde a primeira eleição para oficiais 

camarários, no ano de 1772, Arruda Câmara acumulou alguns “inimigos capitais”, 

homens que atuavam nas tropas de Ordenança e Auxiliar e na justiça local, mas, por ser 

bem quisto pelo governador da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro (1764-1797), e 

bem relacionado com os camarários e os militares, entre eles o capitão-mor Francisco de 

Oliveira Ledo, conseguiu sair beneficiado. Esse cenário mudou em fins da década de 70, 

quando seus antigos amigos tornaram-se novos inimigos, homens que colocaram em 

                                                           
517 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
518 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
519 Ofício do [governador da Paraíba] coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a correspondência que tem mantido com o 

[governador de Pernambuco], Tomás José de Melo, e com o bispo; e informando acerca da provisão do 

sargento-mor Matias da Gama Cabral e do novo ministro, [António Filipe Soares de Andrade e Brederode], 

ser amigo do [capitão-mor da vila de Pombal] Francisco de Arruda Câmara. 19 de abril de 1788. AHU – 

Papéis Avulsos – PB, Cx. 30, Doc. 2186. 
520 SOUSA, Antônio José. Apanhado histórico, geográfico e genealógico do grande Pombal... Op. cit. 
521 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
522 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos: a economia política das melhores famílias da terra do Rio 

de Janeiro, século XVII. Algumas notas de pesquisas. Revista Tempo, Rio de Janeiro, n. 15, p. 11-35, 

2003.  
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xeque a legalidade de seus atos e questionaram a origem lícita de seu cabedal, chegando 

ao ponto de conseguir impedi-lo de residir no sertão. 

São esses conflitos que analisaremos a partir de agora. Devido à sua extensão e 

o volume de registros a respeito deles, elencamos três aspectos centrais para darmos maior 

ênfase: disputas de poder, conflitos de jurisdição e arbitrariedade/violência no sertão. 

 

3.2. “No centro daqueles vastos sertões... todos querem viver principais”: disputas 

de poder no sertão do Piancó 

 

Os primeiros conflitos envolvendo Francisco de Arruda Câmara começaram em 

1773, quando, nas eleições para oficiais camarários daquele referido ano, ele foi reeleito 

para o ofício de juiz ordinário. De acordo com o próprio Arruda, apesar de seu nome ter 

saído em pelouro, ele reconhecia não poder “aceitar a honra da dita nomeação” por estar 

“embaraçado” com algumas questões – não descritas – e aceitou que se procedesse um 

barrete, para eleição de novo oficial.523 Recebida a sua renúncia, assinada em 20 de 

janeiro de 1773, a câmara realizou nova eleição e nela foi eleito o coronel José Gomes de 

Sá, militar que pertencia a uma das família mais importantes – social, política e 

economicamente – do Piancó e que já havia assumido o ofício de juiz por duas vezes, 

antes da elevação da vila – em 1754 e 1759.524 Apesar do novo resultado na eleição para 

juiz, Gomes de Sá não chegou a assumir o ofício, pois, em um suposto ato de engano no 

momento de solicitação da carta de usança, foi enviado um documento contendo o nome 

de Arruda Câmara ao invés do seu. Portando a carta de usança que o ouvidor passou e à 

revelia do novo eleito, Francisco de Arruda assumiu, mais uma vez, o ofício de juiz.  

A posse em questão não aconteceu sem antes ser questionada. De acordo com a 

documentação compulsada, uma carta – cujos autores não são identificados – foi enviada 

ao capitão comandante Antônio Gonçalves Reis Lisboa, em nome do povo, lhe 

solicitando que mandasse “por algum oficial de milícia requerer ao juiz ordinário e mais 

                                                           
523 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
524 Sobre a família Gomes de Sá e sua atuação política no sertão do Piancó, cf.: FERREIRA, Geicy Kelle 

Lopes. As redes de sociabilidade da família Gomes de Sá no sertão do Piancó (Capitania da Paraíba 

do Norte, século XVIII). Monografia (Graduação em História). Universidade Federal de Campina Grande, 

Cajazeiras, 2019. 112 f.; MORAIS, Yan Bezerra. “E por ser de conhecida nobreza”: elites locais e redes 

de reciprocidade no sertão do Piancó, Capitania da Paraíba do Norte, 1711-1772. Dissertação (Mestrado 

em História). Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2018. 185 f.; LACERDA, Larissa 

Daniele Monteiro. Distintos pelos serviços e seus cabedais: administradores, militares e a sociedade no 

sertão do Piancó (Capitania da Paraíba do Norte, século XVIII). Monografia (Graduação em História). 

Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2018. 140 f. 
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oficiais da câmara” que não dessem posse a Arruda até que os moradores recorressem ao 

general de Pernambuco, Manoel da Cunha Meneses (1769-1774), autoridade responsável 

por reger as justiças e capaz de dar a providência necessária ao caso. Essa suposta 

resistência popular ocorreu em decorrência do temor que “o povo” tinha de que Arruda 

usasse da “vara da justiça [para] se vingar... do povo de quem vive queixoso por haver” 

representado ao general “as violências e injustiças com que a todos vexou no tempo em 

que exerceu o mesmo cargo e exercitou o seu ânimo ferino, por ser... naturalmente 

revoltoso, mal intencionado e a muito de discórdias”, um perfil contrário ao que era 

previsto em lei, pois exigia-se que os cargos da justiça fossem administrados “por pessoa 

de bem, com prudência e concelho para que viva o povo em paz, se conserve ileso o 

sossego público... [e evite] terríveis danos”.525 

Pela ausência da assinatura dos moradores e pelo fato de a suplica ter sido 

apresentada primeiramente ao capitão comandante e não aos oficiais camarários, “a quem 

primeiro deviam suplicar”, o requerimento não foi satisfeito. O tempo e a distância são 

elementos centrais no argumento utilizado para justificar a ausência de assinatura – “por 

não chegar a tempo o assinado que carece de andar pelas ribeiras de fazenda em fazenda 

assinando”.526 A veracidade dessa versão pode ser questionada quando comparada aos 

relatos de algumas testemunhas que foram ouvidas em um sumário sobre o 

comportamento de Arruda Câmara. Exceto por uma pessoa que confirmou não saber da 

existência de uma petição contra a posse, todas as demais afirmaram “que é certo ter 

ouvido dizer”, mas questionaram se o intento realmente partiu do povo ou de “duas outras 

pessoas pouco mais ou menos” que eram inimigas de Arruda.527 Caso essa segunda versão 

seja condizente com os fatos, ela explica bem os motivos pelos quais a súplica foi dirigida 

primeiramente ao capitão comandante Antônio Gonçalves, pois se tratava de seu “capital 

inimigo”, apontando como principal opositor. Além disso, à época, a câmara apoiava 

Arruda e repudiava o comportamento de Gonçalves e seu filho homônimo, denunciados 

em 1774. De acordo com os oficiais camarários, o tenente e escrivão público Antônio 

Gonçalves Reis Lisboa cometeu abusos e ameaçou todos os homens de letras – “poucos 

neste lugar” – que se dispunham a aconselhar os oficiais camarários em diversas matérias, 

principalmente naquelas que eram de seu particular interesse. Esse comportamento era 

                                                           
525 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
526 Idem. 
527 Idem. 
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apoiado pelo pai, que, utilizando-se do nome do general Manoel da Cunha, “a todos 

atemoriza[va]... dizendo que há de prender a uns e outros remeter-lhes preso” para o 

Recife, situação que desencadeou o fechamento – temporário – dos auditórios e a 

paralisam das vereações.528 

Com ou sem apoio do povo, uma nova carta foi escrita em seu nome e, dessa 

vez, foi assinada por Florêncio Soares de Melo, João Antônio da Costa e Luís da Silva 

Torres – agentes de quem não temos maiores informações. Por meio dela, “os moradores” 

tentaram reverter a decisão, mas era tarde demais. Segundo afirmam os seus autores, 

assim que foi informado a respeito do primeiro requerimento, Arruda Câmara se apressou, 

“maliciosamente”, em ir à presença do segundo juiz ordinário, eleito no mesmo pelouro 

que ele e já empossado, para que lhe desse o juramento do cargo. Assim, à revelia dos 

pedidos contrários, Arruda tomou posse. Mas as queixas contra ele não cessaram – bem 

como contra os seus parciais, sendo o principal deles o padre Antônio Luís Pereira. 

Diferentes autoridades locais – e opositores ao novo juiz –, como o capitão comandante 

Antônio Gonçalves Reis Lisboa, o vigário Manoel Joaquim Pereira Coimbra e o tenente 

coronel Francisco da Rocha Oliveira, insistiram em acusá-lo de causar desordens e fazer 

mau uso da justiça – ou seja, desviar suas finalidades em benefício pessoal ou de 

terceiros.529 O ápice desses primeiros conflitos foi a prisão de Arruda – em fevereiro de 

1774, na Fortaleza das Cinco Pontas, em Recife, onde permaneceu até setembro do 

mesmo ano.530 

O capitão comandante Antônio Gonçalves Reis Lisboa cogitou a possibilidade 

de prisão de Arruda ainda em novembro de 1773, aproveitando-se da resistência desse 

juiz à execução da ordem de soltura que deu o general Manoel da Cunha Meneses ao 

soldado Manuel da Costa Taveira Braga – morador de Olinda e negociante no sertão da 

Paraíba –, preso na cadeia de Pombal sob acusação de dívida civil. De acordo com a 

documentação consultada, Arruda Câmara recebeu uma intimação em nome do general –

por intermédio de Gonçalves – para que “sem perda de tempo vá a [sua] presença... dar a 

causa de praticar o despotismo da prisão que mandou fazer a Manuel da Costa”.531 

Desacreditado da veracidade dessa ordem, o juiz respondeu ao comandante informando-

                                                           
528 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
529 PAIVA, Yamê Galdino de. Justiça e poder na América portuguesa... Op. cit. 
530 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Ibidem. 
531 Idem. 
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lhes que “não conhece [nele] jurisdição alguma para lhe fazer aquela notificação”, assim, 

a cumpriria somente se visse o documento expedido pelo próprio general, mas, como “lhe 

não consta”, pois se houvesse o teria apresentado, “não [devo] acreditar [em] sua 

despótica portaria... arguida pelo seu odioso e vingativo gênio como público e capital 

inimigo [meu]”.532 

Diante tamanho desprezo, Antônio Gonçalves organizou uma tropa de soldados 

para prendê-lo, mas, segundo o próprio capitão comandante, logo se divulgou seu intento, 

“pois neste sertão nada se faz com segredo”, e em defesa Arruda “se pôs fortificado de 

pólvora, chumbo, cartuxos e mais armas ofensivas dentro em sua casa com oficiais de 

justiça, gente de sua quadrilha” – versão tida como boato fabricado e propagado por 

inimigos de Arruda, segundo testemunho de alguns moradores.533 Por não ter a ordem de 

prisão vinda do general e diante dessa suposta resistência armada, cujo resultado poderia 

ser a morte de muitos homens, o capitão comandante achou por bem não efetivar a prisão 

e seguir a orientação do padre Francisco Benicio de Carvalho, a quem havia solicitado 

uma atestação sobre o “que tem presenciado e sentido” a respeito do comportamento de 

Francisco de Arruda Câmara e um parecer “se ficaria o... general satisfeito mandando ele 

dito capitão comandante prender [Arruda]... pela desobediência”.  

No atestado, destinado a Manoel da Cunha de Meneses, Benício de Carvalho 

afirmava serem verdadeiras as queixas contra Arruda e no parecer orientava a “primeiro 

dar parte” ao general, para esse “dar providência as insolências de semelhante homem”.534 

Após se comunicar com o general, Antônio Gonçalves expediu uma segunda portaria, em 

12 de dezembro de 1773, novamente com o aval do general. Nela o comandante 

determinou que “o capitão Francisco de Arruda Câmara... no primeiro dia do ano de 1774 

se ponha a caminho, a pressa, de Pernambuco”535 sob pena de prisão por desobediência, 

pois dessa vez contava com autorização do general para prendê-lo.536 

Essa nova ordem também não foi obedecida. De acordo com uma carta de autoria 

de Arruda de Câmara, enviada ao general em 1 de janeiro de 1774, o mesmo havia se 

                                                           
532 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
533 Idem. 
534 Idem. 
535 Idem. 
536 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança, Francisco 

Xavier Luís, e os motivos da prisão e da liberdade do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda 

Câmara, e da ordem que deu ao ouvidor-geral da capitania da Paraíba, [Luís de Moura Furtado], de se 

remeter o sumário sobre os descaminhos do ouro de Piancó e Pajeú e de relatar o comportamento do referido 

capitão. 9 de dezembro de 1775. AHU – Papéis Avulsos – PE, Cx. 121, Doc. 9244. 
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programado para viajar antes mesmo do prazo estipulado, mas seus planos foram 

frustrados devido o atentado de morte que sofreu em 25 de dezembro e, posteriormente, 

o cerco que havia sido armado fora da vila – informação que recebeu em 31 de dezembro 

– para capturá-lo quando estivesse de saída, uma situação que o fez “sair [de]... casa 

ocultamente para em lugar mais cômodo [se] reestabelecer a fim de melhor poder executar 

a ordem”.537 Sobre o atentado, sabe-se por meio da documentação, que Arruda culpou 

três desafetos seus, o capitão comandante, o padre Manoel Joaquim Pereira Coimbra – 

com quem querelou por conta de umas casas na vila – e o almotacé tenente Manoel 

Vicente de Carvalho – de quem havia supostamente roubado algumas cartas –, mas, além 

de não conseguir incriminá-los, devido à ausência de provas, saiu culpado na devassa, 

pois ele próprio teria fingido os tiros com ajuda de dois escravos. Já no que diz respeito 

ao cerco, o fato foi confirmado pelo capitão comandante. Segundo ele, “por não 

obedecer” a ordem, organizou-se uma tropa para cercar a casa de Arruda “e outras 

[pessoas] mais suspeitas, em [casa de quem] estava o dito refugiado”, mas, na ocasião em 

que invadiram a residência, ele já havia fugido e “se achava [apenas o] índio ou o 

mameluco Francisco Pereira, um dos seus valentões” – enviado preso para o Recife por 

ter participado do falso atentado de 25 de dezembro.538  

A prisão do capitão e juiz Francisco de Arruda Câmara ocorreu de fato quando 

esse chegou ao Recife, disposto a colocar-se na presença do general e “queixar-se contra 

os insultos e paixões do comandante”, mas, segundo o ouvidor da Paraíba, Luiz de Moura 

Furtado (1772-1778), ele  

 

achou tudo prevenido em contrário pelo oficial maior da secretaria 

[Francisco Gonçalves Reis Lisboa], irmão do [capitão] comandante, e 

igual inimigo, e ou por indústria deste, ou por motivos reservados 

meramente consideração do senhor general [Manoel da Cunha de 

Meneses] o mandou prender na Fortaleza, pois não consta do sumário 

que tivesse outros crimes.539 

 

Analisando de outro ângulo esses conflitos acerca da posse, das denúncias e da 

prisão de Arruda, encontramos outra versão para os fatos. “Além de ser um dos mais 

                                                           
537 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
538 Idem. 
539 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança, Francisco 

Xavier Luís... Op. cit. 
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honrados e beneméritos oficiais desta capitania”, de acordo com o capitão-mor do Piancó, 

Francisco de Oliveira Ledo, e o governador da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro 

(1764-1797), durante o período em que exerceu o ofício de juiz, Arruda Câmara atuou 

com retidão e justiça, motivos pelos quais “todos aspiram [que] entre novamente no 

mesmo cargo”.540 “Não há pessoa de bem que não louve a sua obra e procedimento”, 

afirmaram. Segundo o capitão-mor Francisco de Oliveira Ledo, as desordens e intrigas 

que existiam e vexavam o povo do sertão nasceram da união entre os inimigos de Arruda: 

o padre Manoel Joaquim Pereira, José Gomes de Sá e o capitão comandante Antônio 

Gonçalves – com seus familiares, entre eles o seu irmão Francisco Gonçalves Reis Lisboa, 

oficial maior da Secretaria de Pernambuco. É importante ressaltar que a denúncia contra 

o capitão comandante indica o rompimento da confiança – e possível aliança política – 

que existiu entre o capitão-mor e o denunciado, conforme nos sugere uma procuração de 

agosto de 1771, na qual Francisco de Oliveira nomeou Antônio Gonçalves seu procurador 

– as razões para esse rompimento são desconhecidas.541 

Já o governador Jerônimo de Melo, além de culpar o capitão comandante pelas 

desordens, denunciou a proteção que o secretário Francisco Gonçalves prestava ao irmão, 

afirmando que ele utilizava-se do cargo para “desviar da presença dos generais as 

verdadeiras queixas do povo aflito e consternado” da vila de Pombal, influenciar o envio 

do padre Manoel Joaquim Pereira, capelão do general Manoel da Cunha de Meneses e 

parcial de Antônio Gonçalves, e fazer “crer... que o mesmo Arruda é um composto de 

iniquidade”, quando na verdade tratava-se de um “admirável sujeito, utilíssimo ao bem 

comum”, “flagelo dos delinquentes e amador dos bons”. 542 De acordo com o governador 

da Paraíba, foi para satisfazer suas paixões que o capitão comandante, por intermédio de 

seu irmão, convenceu o general a determinar a prisão de Arruda Câmara, “único que lhe 

disputava suas iniquidades e que fazia respeitar as leis de Deus e do Rei”.543 

Por meio de um sumário, produzido em 1775, a fim de apurar as denúncias sobre 

o comportamento de Arruda como juiz e as razões que o levaram à prisão, é possível 

localizar outras autoridades depondo em defesa dele. Entre as testemunhas ouvidas no 

caso, pessoas “distintas e fidedignas”, estavam militares do sertão do Piancó – são dois 

                                                           
540 Requerimento do capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, morador da Ribeira do Patu, sertão do 

Piancó, ao rei [D. José I], solicitando apurar a denúncia feita por Francisco da Rocha Oliveira... Op. cit. 
541 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livro de Notas de 1771: Procuração bastante que faz o 

Capitão-mor Francisco de Oliveira Ledo. 17 de agosto de 1771. Fls.: 8 v, 9, 9 v. 
542 Requerimento do capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, morador da Ribeira do Patu, sertão do 

Piancó, ao rei [D. José I], solicitando apurar a denúncia feita por Francisco da Rocha Oliveira... Ibidem. 
543 Idem. 
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coronéis, dois sargentos-mores, sete capitães, um tenente coronel, um tenente, um alferes 

e um ajudante –, um externo a ele – o capitão Geraldo Saraiva de Moura, juiz ordinário 

da vila de Portalegre e possível familiar da esposa de Arruda –, e autoridades civis – um 

almotacé, um escrivão e um licenciado. Todos eles reconheceram Arruda como “um 

homem honrado, limpo de mãos e grande executor das ordens dos seus superiores”544, já 

a maioria confirmou as intrigas entre esse e os Reis Lisboa, atestando que o comandante, 

com ajuda do irmão, buscava prejudicá-lo. Essa mesma defesa também foi adotada pelo 

ouvidor e autor do sumário, Luiz de Moura Furtado.  

Em petição ao recém-chegado general José César de Meneses (1774-1787), 

substituto do governador de Pernambuco Manoel da Cunha de Meneses, o próprio 

Francisco Arruda Câmara também confirmou a inimizade e as supostas desordens 

cometidas pelo comandante e seus parciais. De acordo com ele, sua prisão ocorreu antes 

por vingança da parte de Antônio Gonçalves do que por quaisquer crimes cometidos, e 

que para isso, o comandante contou com o apoio de seu irmão Francisco Gonçalves, 

oficial que abusava do cargo de secretário maior para fomentar as intrigas.545 Essa mesma 

opinião foi compartilhada por César de Meneses. Além de aceitar o pedido de soltura 

enviado por Arruda, atendido após aconselhar-se com o ouvidor da Paraíba – que afirmou 

ser ele um “dos homens distintos da vila de Pombal, muito útil, bem quisto e amado de 

todos”546 –, o novo general o nomeou ao posto de capitão-mor – cuja promoção foi bem 

aceita pela câmara local e implicou a remoção de Antônio Gonçalves do comando militar 

da vila, pois o exercia na ausência do então capitão-mor Francisco de Oliveira Ledo –, 

reconheceu o referido comandante como “revoltoso, soberbo e perturbador do sossego 

público” e despediu seu irmão do ofício que exercia, motivado “pelas muitas queixas 

que... me representaram da sua intrigante e péssima conduta, e pelas ruins informações 

particulares que dele me deram todas as pessoas mais distintas e de maior probidade desta 

praça”.547 

Para uns, as raízes da intriga em questão estavam na repreensão que o filho de 

Antônio Gonçalves Reis Lisboa sofreu de Arruda, à época juiz ordinário, após cometer 

                                                           
544 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança, Francisco 

Xavier Luís... Op. cit. 
545 Idem. 
546 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
547 Idem. 
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erros em seu ofício de escrivão548, para outros, estava no despeito do comandante ao ver 

seu opositor “amado e estimado de todos”.549 No final das contas, os conflitos entre os 

dois grupos, um capitaneado por Arruda Câmara, outro pelo capitão comandante Antônio 

Gonçalves, estão atrelados à disputa pelo exercício e controle do poder local. Isso fica 

perceptível por meio das tentativas de impedir a posse e a atuação de Arruda como juiz, 

apoiando o novo candidato José Gomes de Sá – que se aliou aos Reis Lisboa após perder 

o cargo –, do empenho para conseguir prendê-lo, meio pelo qual anularia a principal 

liderança opositora, e das solicitações de proibição da residência e governo dos seus 

opositores no sertão do Piancó – presente em cartas de ambos os grupos. 

Tanto Arruda, quanto os Reis Lisboa disputaram para serem principais550 – 

social, política e economicamente –, pois, como afirmou o ouvidor Luiz de Moura 

Furtado: “no centro daqueles vastos sertões... todos querem viver principais”.551 

Importantes por conferir a capacidade de forçar projetos políticos e econômicos, 

participar em decisões importantes sobre o rumo da vida pública e controlar o cotidiano 

da população, as patentes militares – de Ordenança e Auxiliar –, os cargos jurídicos – 

desde o de juiz até o de escrivão – e a instituição camarária serviram aos homens do 

Piancó como via de afirmação sociopolítica e legitimação de um ethos social – sentimento 

de pertencimento a um grupo e/ou espaço de distinção.552 Além do poder e prestígio, tais 

ofícios também poderiam conferir ganhos pecuniários aos seus titulares553, logo, exercê-

los fazia-se importante e, consequentemente, abriu margens para a existência de disputas 

entre os potentados. 

Nesse cenário de disputas, saía beneficiado quem contava com recursos 

políticos, sociais e econômicos suficientes para fazer frente ao avanço de seus opositores. 

Quando se pretendia garantir a manutenção desses recursos ou quando eles estavam fora 

do alcance individual, os potentados lançavam mão de estratégias e a principal delas foi 
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Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a prisão do ajudante de Ordenança, Francisco 
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552 MONTEIRO, Nuno. O 'Ethos' Nobiliárquico no final do Antigo Regime: poder simbólico, império e 

imaginário social. Almanack Braziliense, n. 2, p. 4-20, 2005.  
553 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos... Op. cit. 
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a formação de redes – laços e conexões interpessoais estratégica e hierarquicamente 

criadas/mantidas, em diferentes escalas espaciais e sociais, a fim de favorecer certos 

interesses coletivos e/ou individuais.554 Por meio dessas redes alcançava-se proteção, 

troca de favores, compartilhamento de informações, interesses e ganhos, apadrinhamento 

político e todo o necessário capaz de garantir o que se ambicionava. 

Francisco de Arruda Câmara e Antônio Gonçalves Reis Lisboa são excelentes 

exemplos de potentados que fizeram uso dessa estratégia. O gráfico 10 demonstra as redes 

sociopolíticas lideradas por eles entre 1770 e 1774, relacionamentos que extrapolaram os 

limites políticos e geográficos do sertão do Piancó. Para a montagem dessa matriz – que 

não pretende dar conta da totalidade das relações – consideramos apenas os homens que 

atuaram diretamente ao lado dos referidos potentados. Para identificá-los, utilizamos 

como marcador o fato de serem denominados como parciais, de compartilharem os 

mesmos planos e ganhos, defenderem-se mutuamente e que tiveram seus nomes atrelados 

em transações econômicas e jurídicas, ou seja, selecionamos apenas os que mantiveram 

um relacionamento de amizade.555 Nesse relacionamento, hierarquicamente organizado, 

eram admitidos parentes – consideramos apenas os que faziam a rede funcionar556 –, 

agregados – como escravos e funcionários particulares –, companheiros de serviço, 

pessoas com quem negociam e quaisquer outros que contribuíssem para o fortalecimento 

do grupo. Dessa forma, o gráfico 10 – e o 11 (ver tópico 3.3.) – contempla uma variedade 

de indivíduos, ligados por relações de diferentes naturezas e níveis, e para facilitar a sua 

visualização optamos por representar as unidades por meio de nódulos – com os líderes 

no centro – e as linhas indicam o relacionamento entre cada uma delas. 

                                                           
554 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). Na trama das redes: política e negócios no 

império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 
555 Quaisquer outros que aparentam ser meros conhecidos – pessoas que defendem ou atacam os atores aqui 

analisados com base no que “é público” ou “ouvi dizer”, algo comum na documentação – são descartadas, 

pois “o fato de dois sujeitos se conhecerem é diferente de uma amizade e provoca comportamentos muito 

distintos”. Cf.: GIL, Tiago Luís. Redes e camadas de relacionamentos na economia: metodologias para o 

estudo da confiança mercantil na América Portuguesa do Antigo Regime. Revista de Indias, v. 75, n. 264, 

p. 421-456, 2015. 
556 De acordo com Daniele Santilli, é preciso ter cuidado ao pressupor que as relações de parentesco indicam 

uma rede em funcionamento, pois, em muitos casos, esse relacionamento nada mais é que isso, não podendo 

dessa forma. Por isso, enfatizamos que a matriz considera apenas os parentes que acionaram as redes 

disponíveis para alcançarem objetivos individuais e coletivos. Cf.: SANTILLI, Daniele. Representación 

gráfica de redes sociales: un método de obtención y un ejemplo histórico”. Mundo agrario: revista de 

estudios rurales, v. 3, n. 6, p. 1-19, 2003.  
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Gráfico 10: Redes sociopolíticas de Francisco de Arruda Câmara e Antônio Gonçalves Reis Lisboa entre 1770 e 1774 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora, no site yworks, baseado na correspondência do Arquivo Histórico Ultramarino e nos Livros de Notas do 1º Cartório Cel. João Queiroga 

(Pombal-PB). 
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Sempre dinâmicas, essas redes reconfiguraram-se à medida que surgiram 

divergências pessoais e de interesses entre os seus integrantes. O gráfico 10 demonstra 

bem isso, pois aponta o relacionamento de confiança que Arruda manteve, em algum 

momento de sua trajetória no Piancó, com Manoel Vicente Carvalho e João Gonçalves 

Reis Lisboa – filho do capitão comandante –, chegando ao ápice de nomear o primeiro 

para seu procurador, enquanto o segundo serviu de testemunha à produção do 

documento.557 Outro exemplo dessa dinamicidade foi a reconfiguração das redes de 

Francisco de Arruda Câmara após a série de conflitos no qual ele se envolveu ao retornar 

à vila de Pombal, em fins de 1774. Apesar de sua nomeação ao posto de capitão-mor e da 

sólida aliança política estabelecida com o general José César de Meneses, o exercício e 

comando do poder local não ocorreu na ausência de disputas com outras autoridades, pois, 

tanto os seus antigos inimigos – a família Gonçalves Reis Lisboa –, quanto os velhos 

aliados políticos – a exemplo do padre Antônio Luís Pereira e o governador da Paraíba – 

resistiram ao seu governo. 

Essas “novas” contendas envolvendo o capitão-mor, para além de indicarem a 

intensificação das disputas de poder entre grupos rivais, revelam o recrudescimento dos 

conflitos de jurisdição entre autoridades locais – oficiais militares, jurídicos e camarários 

– e externas, a exemplo do governador Jerônimo José de Melo e Castro e o general José 

César de Meneses, agentes políticos que estavam diretamente relacionados ao aparelho 

administrativo do Piancó. Continuaremos a explorar as disputas de poder no Piancó com 

ênfase nos conflitos de jurisdição a partir de agora. 

 

3.3. Francisco de Arruda Câmara “arroga a si as jurisdições de general, de ouvidor 

e de juiz”: conflitos de jurisdição no sertão do Piancó 

 

Assim que souberam da nomeação de Francisco de Arruda Câmara ao posto de 

capitão-mor – maior autoridade militar e principal executor das ordens do governador de 

Pernambuco no sertão do Piancó, segundo afirmativas dessa própria autoridade –, 

Antônio Gonçalves Reis Lisboa e o padre Manoel Joaquim Pereira – destituído de seu 

ministério por ordem do bispo de Olinda, que, ao saber de tudo que ocorria, enviou novo 

pároco – fugiram para a Bahia, sem licença, ameaçando “que antes de um ano voltariam 
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juiz ordinário Capitão Francisco de Arruda Câmara... Op. cit. 
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restituídos aos seus empregos”.558 Após a demissão, Francisco Gonçalves pediu licença 

para se transferir e se juntar a eles. Essa mudança, no entanto, não foi suficiente para pôr 

fim as intrigas, pois, segundo o general José César Meneses (1774-1787), a série de perdas 

“foi para todos eles de tão mortífera sensibilidade que dele se originarão novas e mais 

vivas paixões, as quais levaram... [as querelas] antigas a muito maior grau de 

violência”.559 Dessa forma, mesmo distantes, os “capitais inimigos” de Arruda Câmara 

empregavam-se “no estudo de novos e perniciosos estratagemas... maquinando com os 

coligados... novo modo de o tornar a prender”560, como ocorreu em janeiro de 1775, 

quando alcançaram, junto ao ouvidor geral do crime da Bahia, o doutor Francisco Manoel 

de Sousa Costa, ordem de prisão contra aquele capitão-mor, acusado pelo ajudante 

Francisco Xavier Luís, genro de Antônio Gonçalves, de ser mandante das bordoadas que, 

em junho de 1774, lhe haviam dado o preto Simão e o vaqueiro João, cativos dos aliados 

de Arruda, o padre Antônio Luís e Bento de Barros, respectivamente. 

A querela em questão foi, inicialmente, apresentada perante as autoridades 

jurídicas do Piancó. Nela, Xavier acusou o padre Antônio Luís de ser o verdadeiro 

mandante das pancadas, motivado pela denúncia que o próprio ajudante havia feito ao 

general “sobre a sua inconfidência contra a majestade fidelíssima e querer executar os 

despachos do mesmo senhor”.561 Em sua defesa, o padre afirmou ser alvo da vingança de 

seus inimigos: o ajudante, o capitão comandante e o seu filho, escrivão na câmara e na 

referida querela, a quem Antônio Luís acusou de ouvir testemunhas falsas com o objetivo 

de incriminá-lo. Na finalização da devassa, concluiu-se que os escravos eram culpados, 

por isso deveriam ser presos, e o suposto mandante teria que ser sentenciado pelo bispado, 

pois a justiça local não tinha jurisdição para isso. O caso foi remetido às autoridades 

eclesiásticas, que, pela ausência de provas, inocentaram o padre e determinaram que 

Xavier pagasse os custos do processo. Descontente e persuadido pelo seu sogro, segundo 

José César de Meneses, o ajudante querelou novamente, dessa vez no Tribunal da Bahia, 

mas apresentou outra versão para os fatos. O ajudante afirmou que Arruda havia assumido 

o crime em carta ao padre e o teria ordenado por ser ele seu inimigo. Além disso, o acusou 

de usar armas curtas – faca de ponta e pistola. Diante dessas denúncias, o ouvidor da 

Bahia decidiu pela prisão do capitão-mor. 

                                                           
558 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
559 Idem. 
560 Idem. 
561 Idem. 
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Para executar a ordem de prisão contra Arruda, Xavier contou com o apoio 

militar – autorizado pelo capitão-mor Antônio de Lima e Abreu Pereira – e jurídico – juiz, 

escrivão e meirinho – de oficiais da vila de Cimbres, na capitania de Pernambuco. 

Acompanhado de 14 ou 15 índios armados, o ajudante manteve-se escondido – saindo 

apenas durante à noite – na vizinhança da vila durante vinte dias à espera do capitão-mor, 

que à época estava no Rio Grande do Norte arrematando os contratos dos dízimos. O 

modo de agir chamou atenção do juiz de Pombal, que, em cumprimento de sua função, 

deveria prender os homens que apareciam em seu território “armados, misteriosamente 

congregados [e] sem legitimação de suas pessoas”, evitando assim a formação de 

“tropa[s] de bandoleiros ou assassinos... de que tanto abunda o interior daqueles 

sertões”.562 Por contrariarem “as Leis da Polícia [que] não consentem que homens 

desconhecidos e tão suspeitos andem vagando de uma comarca em outra, sem mostrarem 

as justiças respectivas os seus competentes passaportes”563, o general ordenou a prisão e 

a transferência daqueles homens para a Fortaleza das Cinco Pontas. Essa determinação 

foi executada em fins de julho de 1775, em Pernambuco, após o ajudante ir ao Recife, 

acompanhado de um homem que havia “alugado”, para, segundo ele, se apresentar e 

recorrer à ordem do general, bem como para prender Arruda, pois tivera notícia que esse 

encontrava-se lá – de fato o capitão-mor tinha ido à presença do general para “oferecer-

se voluntariamente a prisão” dos acusados assim que soube da decisão do Tribunal da 

Bahia contra ele.564 

Além de contrariar as leis da polícia, ao tentar executar a ordem de prisão o 

ajudante também cometeu a inobservância do direito e prática do reino que exigia que 

“todas as cartas de diligencia para se executarem necessitam de cumpra-se das justiças... 

do domicilio do réu, para se evita[r] qualquer conflito de jurisdição... e para se não 

comprometer, ou aventurar a autoridade da mesma”.565 De acordo com o ouvidor de 

Pernambuco, Francisco José de Sales, a quem o general encarregou de avaliar a referida 

ordem, o “cumpra-se” na carta não era do juiz de Pombal, mas da vila de Cimbres, a quem 

ela não foi dirigida, e as providências foram dadas para as justiças da comarca de 

Pernambuco entrarem na da Paraíba, quando elas deveriam ser cumpridas pelo seu 

respectivo corregedor. O ouvidor ainda chamou atenção à determinação – “inserida por 

                                                           
562 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
563 Idem. 
564 Idem. 
565 Idem. 
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malícia do escrivão” – de que ao ser preso o capitão-mor deveria ser remetido para a 

Relação da Bahia, uma ordem que ia contra o direito e excedia a jurisdição, pois, ainda 

que fosse amplo o campo de atuação do corregedor da corte nos casos de crimes, “não 

pode de fora das cinco léguas trazer para as cadeias da corte se não nos seis casos: traição, 

heresia, aleive, sodomia, moeda falsa e tirada de presos”.566 Dessa forma, exceto por esses 

crimes, em todos os outros casos – entre eles estão os que Arruda era enquadrado: “umas 

pancadas e uso de armas curtas” – cabia ao juiz do lugar e, em circunstância na qual não 

tenha autoridade, ao corregedor da comarca respectiva julgarem. Ao contrário disso, o 

que ocorria era “um abuso, absurdo intolerável” que concorria para os conflitos de 

jurisdição, “sempre perniciosos a boa administração da justiça”, por isso tinha que ser 

evitado. 

Em defesa própria, Francisco Xavier alegou ignorância em relação às leis que 

descumpriu. Inocente ou não, acreditamos que sua decisão de recorrer à Relação da Bahia 

foi, possivelmente, uma escolha estratégica, primeiro, porque, com o apoio que Arruda 

Câmara tinha das autoridades jurídicas da Paraíba seria inviável alcançar um parecer 

favorável dentro do seu território de residência, e segundo, por existirem alianças políticas 

entre os Reis Lisboa, já fixados na Bahia, e oficiais de justiça dessa capitania, fato 

explícito em procurações567 e que justificaria o escrivão do caso agir com “malícia”. Já 

no que toca a versão da Relação sobre os fatos, caso exista, desconhecemos. Apesar disso, 

é importante salientar que não apenas essa instituição, como diversos outros poderes 

entraram em conflitos de jurisdição. Mencionamos como exemplos: a disputa entre os 

governadores da Paraíba e de Pernambuco em torno da nomeação dos oficiais de 

Ordenança, o conflito entre Francisco de Arruda Câmara e o ouvidor Manoel José Pereira 

Caldas (1781-1786) a respeito do julgamento e transferência de presos do sertão, e a 

querela entre o comandante Antônio Gonçalves de Mello – cunhado daquele capitão-mor 

– e a justiça local devido à execução de uma ordem eclesiástica. Antes de analisar esses 

casos, faz-se necessário esclarecer o significado de jurisdição, conceito central no 

presente tópico. 

                                                           
566 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
567 Cartório Coronel João Queiroga, Pombal-PB. Livros de Notas de 1773 e 1790: Procuração bastante que 

fazem o Capitão comandante Antônio Gonçalves Reis Lisboa e sua mulher Elena dos Santos de Jesus. 27 

de fevereiro de 1773. Fls.: não identificadas; Livro de Notas de 1793: Procuração bastante que faz o Capitão 

Antônio Gonçalves Reis Lisboa. 18 de junho de 1777. Fls.: 67 v, 68, 68 v. 
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De acordo com Raphael Bluteau568, jurisdição – ou iurisdictio, do latim “dizer o 

direito” – era o poder de um ofício ou autoridade sobre determinadas áreas ou matérias. 

Um poder exercido no espaço “público”, terreno exterior ao âmbito doméstico, e 

considerado legítimo, pois era oficialmente concedido e reconhecido, distinto das 

relações de poder “de fato”, nascidas da arbitrária vontade de um poderoso, à margem do 

direito.569 Assim, negava-se “a condição jurisdicional a todo e qualquer ato de poder 

exercido por alguém que não estivesse investido de todos os efeitos de tal poder”, bem 

como “a legitimidade aos atos dos títulos de jurisdição que se situassem fora das fronteiras 

do juridicamente admissível”.570 No Antigo Regime, devido à multiplicidades de corpos 

políticos existentes e a necessidade de mantê-los em harmonia, ela era a essência da 

ordem e do bom governo da República571, pois determinava  os limites de ação e as 

matérias que cabiam de/a cada autoridade e instituição (juiz, câmara, tribunal...)572, 

garantindo sua autonomia e o respeito às hierarquias.573 Uma vez que uma jurisdição era 

invadida e/ou desrespeitada, atitudes que resultavam das fraturas no sistema político – 

ambiguidades legislativas, atitudes dúbias por parte da coroa e ausência de limites ou 

sobreposição jurisdicionais –, as unidades de poder entravam em conflito.574 Embora 

fossem considerados perniciosos à boa administração, os conflitos de jurisdição eram 

“interessantes” para a Coroa, pois a sua resolução acarretava constantes consultas a 

Lisboa, um sistema que mantinha o rei e seus conselheiros a par do governo colonial e 

com as rédeas dele em suas mãos.575 

No caso dos conflitos aqui analisados, os problemas de jurisdição tornaram-se 

temas recorrentes entre as correspondências a partir da década de 1780, quando se 

intensificaram as disputas pelo governo jurídico, político e militar entre Francisco de 

Arruda Câmara e seus antigos aliados – os oficiais camarários, o padre Antônio Luís, o 

                                                           
568 JURISDIÇÃO. In: BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 

architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, v. 4, 1712 – 1728. p. 231. 
569 CARDIM, Pedro. “Administração” e “governo”: uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo Regime. 

In: BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs.). Modos de governar: ideias e 

práticas políticas no Império português, séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2005. p. 45-68. 
570 Idem. p. 55. 
571 Idem. 
572 PAIVA, Yamê Galdino de. Justiça e poder na América portuguesa... Op. cit. 
573 COSENTINO, Francisco Carlos. Governador-geral do Estado do Brasil: governação, jurisdição e 

conflitos (séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). Na trama das 

redes: política e negócios no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2010. 
574 Idem. 
575 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial: o Tribunal Superior da Bahia e 

seus desembargadores, 1609-1751. Trad. Berilo Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 



Um tirano sob a “despótica proteção do general” | 171 

ouvidor Manoel Pereira Caldas (1781-1786), o governador da Paraíba, Jerônimo de Melo 

e Castro (1764-1797), e o seu secretário, José Pinto Coelho – com quem o capitão-mor 

havia pleiteado um sítio de plantar canas na várzea do rio Paraíba, disputa na qual esse 

militar saiu favorecido. Apesar de ainda contar com o importante apoio político do 

general José César de Meneses – além de autoridades do Rio Grande do Norte, da Fazenda 

da Paraíba e alguns poucos oficiais militares e de justiça da vila (gráfico 11) –, nesse novo 

cenário o capitão-mor viu-se mais vulnerável às denúncias – de violência, tirania, 

usurpação de jurisdição e até de assassinato (ver tópico 3.4.) –, pois sua base de apoio no 

nível local havia sido reduzida drasticamente e seus “capitais inimigos” estavam no 

controle da câmara. 

Vale destacar que pouco se sabe sobre os motivos que desencadearam as intrigas 

entre Arruda e seus antigos aliados, especialmente o padre Antônio Luís que se tornou o 

líder dos seus opositores. De acordo com uma correspondência de 1786, sabemos que o 

capitão-mor, em data não indicada, vendeu ao referido padre uma das partes do dízimo 

que ele havia arrematado na ribeira do Assú, mas, ao contrário do que era esperado, 

Arruda tirou mais gado que seu sócio, sem lhes dar satisfação alguma.576 Somando esse 

fato à afirmativa do capitão-mor sobre o padre – “esquecendo-se do seu estado, se 

introduziu no governo econômico” –, acreditamos que a raiz da intriga entre eles estivesse 

em questões financeiras mal resolvidas – assim como pode ter ocorrido em relação a 

Antônio Nunes Pereira, seu compadre e autor das denúncias apresentadas contra ele na 

presença da rainha em 1783 (ver tópico 3.4.), pois, segundo os relatos de alguns 

moradores da vila, Arruda pagava dívidas de Nunes com homens de negócios.577 Já no 

caso de Jerônimo de Melo, supomos, com base no cenário de subordinação, jugo que mais 

o incomodou, especialmente durante o governo de Meneses, e no seu histórico de disputa 

com a família Bandeira de Melo578, que a estreita aproximação do capitão-mor com o 

general de Pernambuco e o escrivão da Fazenda da Paraíba, Bento Bandeira de Melo, 

tenha contribuído significativamente para abalar a aliança política entre os dois. 

                                                           
576 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo e da conta que deu ao [governador e capitão-general de Pernambuco, José César de Meneses], das 

perversidades do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara e seu cunhado, António 

Gonçalves de Melo. 12 de junho de 1786. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2156. 
577 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
578 Sobre o incômodo com a subordinação e relacionamento dos Bandeira de Melo com o governador, cf.: 

CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeias de hum governo subordinado”... Op. cit. 
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Gráfico 11: Redes sociopolíticas do capitão-mor Francisco de Arruda Câmara entre 1774 e 1787 

 

 
Fontes: Gráfico elaborado pela autora, no site yworks, baseado na correspondência do Arquivo Histórico Ultramarino e nos Livros de Notas do 1º Cartório Cel. João Queiroga 

(Pombal-PB). 
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Os primeiros conflitos de jurisdição nos quais Francisco de Arruda Câmara era 

agente central foram denunciados por Jerônimo José de Melo. Em abril de 1786, Melo o 

acusou de recrutar homens do sertão para as tropas de Pernambuco sem consultá-lo ou 

contar com jurisdição para isso, utilizando-se dessa ação para vingar-se de seus opositores 

e obrigar o envio da boiada do Piancó direto para o Recife.579 De acordo com Melo, o 

acusado agia com ordens do general. De fato, ao nomear Arruda para o posto de capitão-

mor, Meneses o encarregou de “remeter o maior número que pudesse de recrutas para o 

Regimento que Sua Majestade me mandou completar e regular”.580 Além disso, o próprio 

oficial militar confirmou ter dado cabo à ordem do general e arcado com fazenda própria 

os custos da transferência dos recrutas, tanto os financeiros, quanto os sociais – “o rancor 

e o ódio de muitos pais daqueles” que foram recrutados.581 Para Melo, essa ação ia na 

contramão do que se praticava até então – o governo de Pernambuco sempre sustentou 

suas tropas com homens da própria capitania, por ser mais cômodo – e do que era 

permitido – não se indicava recrutar os homens do sertão, pois, além de serem indômitos, 

tal prática resultava no despovoamento das “terras que Vossa Majestade manda 

povoar”.582 Meneses por sua vez não se constrangia em assumir e louvar a transferência 

de moços solteiros para servirem de soldados nos regimentos, pois a defendia como 

execução de ordens régias.583 

É interessante perceber que nessa querela o que estava em jogo eram os dois 

principais assuntos responsáveis por motivar a maioria dos conflitos de jurisdição entre 

esses dois governadores durante o período de subordinação ao Pernambuco (1756-1799), 

principalmente na gestão de Jerônimo de Melo (1764-1797): o governo militar da Paraíba 

e a relação do general com os potentados locais “paraibanos”.584 Por ora nos dedicaremos 

ao primeiro tema. 

                                                           
579 Carta do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 

sobre a falta de notícias da galera de que era capitão, António Martins, que partiu há quase um ano; 

queixando-se dos procedimentos tirânicos do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara; 

temendo um levante dos índios, pardos e pretos, pela falta de recrutamento de pessoas da Paraíba, pelos 

governos de Pernambuco; e queixando-se da intromissão do governo de Pernambuco em todas os assuntos 

da Paraíba. 28 de abril de 1786. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2149. 
580 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
581 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
582 Carta do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 

sobre a falta de notícias da galera de que era capitão, António Martins... Op. cit. 
583 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Ibidem. 
584 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeias de hum governo subordinado”... Op. cit. 
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“Governar significava nomear, o que constituía fonte substancial de poder e 

também de renda”585, era a forma pela qual se interferia diretamente na sociedade e se 

estabeleciam redes clientelares. Por isso, ambos os governadores disputaram o poder de 

indicar e nomear oficiais para as patentes militares menores (Ordenança e Auxiliar) – pois 

as superiores (tropas Regulares), durante o período de anexação, passaram a ser 

competência do general – e a autoridade sobre os corpos militares dessa capitania.586 

Apresentando carta de 1738 – na qual era previsto o direito dos governadores de passar 

patentes militares – e utilizando-se do argumento de que a decisão pela anexação não 

excluiu o seu privilégio de promover oficiais de tropas Auxiliares e de Ordenança587, pois 

mesmo diante da condição de subordinação essa jurisdição havia sido preservada aos 

governadores das demais capitanias anexas, Jerônimo de Melo protestava o direito de 

fazer uso “da faculdade [de nomear] que me permite o... Regimento deste Governo e 

prática de meus antecessores”.588 De acordo com Bruno Silva589, nos primeiros anos de 

governo, Jerônimo de Melo de fato conseguiu exercer influência sobre os assuntos 

militares, mas isso mudou a partir de 1766, quando, por meio do decreto de 22 de março 

de 1766 – que exigia uma reforma nas milícias acerca da disciplina, competência e 

ampliação das tropas –, o privilégio de nomear passou a ser exclusividade dos generais-

governadores de Pernambuco, cabendo-lhe apenas a função de comunicar ao seu superior 

o perfil dos indicados. 

O governador da Paraíba acusava o general de Pernambuco, José César de 

Meneses, de interpretar mal a carta régia de 22 de março de 1766 e, consequentemente, 

usurpar sua jurisdição, pois, segundo ele, o documento autorizava a criação de novas 

companhias militares, excluindo toda jurisdição nos terços criados anteriormente. Além 

disso, Jerônimo de Melo também afirmava que por determinação régia o governo das 

Ordenanças deveria pertencer aos governadores do Brasil.590 As queixas desse 

                                                           
585 MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos: nobres contra mascates, Pernambuco, 1666-

1715. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2003. p. 33.  
586 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeias de hum governo subordinado”... Op. cit.. 
587 Carta do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 

sobre a falta de notícias da galera de que era capitão, António Martins... Op. cit. 
588 Carta patente do governador da Paraíba, brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, nomeando Custódio 

Ferreira Dias, no posto de capitão das Ordenanças do Distrito do Cariri, por promoção de Amaro de Barros 

Lima a capitão do Terço Auxiliar da cidade. 3 de março de 1777. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 26, 

Doc. 1987. 
589 SILVA, Bruno César. Entre defesa e ordem: os corpos militares da Paraíba na trama da subordinação 

à capitania de Pernambuco (1755-1799). Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa, 2013. 204 f. 
590 Carta do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 

sobre a falta de notícias da galera de que era capitão, António Martins... Ibidem. 
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governador a respeito do assunto se estenderam da década de 60 até a de 80, quando Dona 

Maria I pôs fim às dúvidas em relação ao direito de nomeação dos oficiais de Ordenança: 

“sigas entendendo que ao general pertencem os provimentos que ele está fazendo”.591 

Dessa forma, a rainha legitimava o direito de nomear e as nomeações já feitas para as 

tropas da Paraíba pelo governador de Pernambuco. 

Até que a decisão de Dona Maria I fosse comunicada, Jerônimo de Melo 

reclamou das ações de José César de Meneses sob a justificativa de que a usurpação do 

privilégio de nomear acarretava grandes desordens e prejuízos, pois os oficiais nomeados 

eram estranhos e indignos aos postos. Francisco de Arruda Câmara foi mencionado como 

exemplo de péssima escolha – nesse contexto tratava-se da nomeação ao posto de capitão-

mor vitalício. Após ser indicado pela câmara de Pombal e nomeado pelo general, ao invés 

do governador da Paraíba, de acordo com Melo, Arruda Câmara entrou na vila disposto 

a arruiná-la e oprimir seu povo. Com ameaças e violências, o referido capitão-mor 

promoveu o despovoamento – pois as pessoas fugiam por receio de sua tirania – e o 

empobrecimento do sertão, motivos suficientes para impedi-lo de residir e governar 

naquele espaço, segundo afirmava Melo. Para comprovar as desordens praticadas no 

Piancó, o governador anexava em suas correspondências ao reino cópias das denúncias 

que a câmara local lhes enviara e dos pareceres do ouvidor Manoel José Pereira Caldas, 

que, em correição no sertão, apurou e confirmou a veracidade de alguns relatos – vale 

destacar que esse mesmo ouvidor esteve a favor de Arruda durante seus primeiros anos 

de atuação (ver tópico 3.4.), mas, por motivos desconhecidos, isso mudou por volta de 

1784. 

Segundo os oficias camarários, Francisco de Arruda Câmara arrogava para si as 

jurisdições de general, de ouvidor e de juiz, pois prendia e soltava conforme seu arbítrio 

em casos que não eram militares ou flagrante delito, ao contrário do que previa a 

jurisdição do seu ofício de capitão-mor, mandava os juízes sumariar os presos e cobrando 

os sumários remetia os culpados para o Recife ao invés das instituições de justiças da 

capitania – ou seja, o ouvidor, a quem cabia apurar o caso e punir os delitos passíveis de 

castigo. Manoel Pereira Caldas, por sua vez, afirmou ter tentado evitar que o capitão-mor 

excedesse a sua jurisdição, ordenando que lhes fosse passada uma cópia da lei, a fim de 

deixar claro que não eram do seu conhecimento ou repartição as causas cíveis, criminais, 

                                                           
591 Ofício do [governador da Paraíba] coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a correspondência que tem mantido com o 

[governador de Pernambuco], Tomás José de Melo... Op. cit. 
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econômicas ou políticas, assuntos alheios à jurisdição militar e que pertenciam apenas às 

justiças da ouvidoria e às câmaras, conforme encarregavam as leis que as regulavam. 

Caso voltasse a usurpar tais jurisdições, de acordo com Caldas, Arruda deveria ser 

sumariado e preso, mas, embora tenha dado continuidade aos excessos, nada lhe 

aconteceu, pois ele “pretextara [os seus procedimentos] em ordens emanadas... [do] 

general”.592 

E assim chegamos ao segundo assunto que mais resultou em conflitos: a relação 

do general com os potentados da Paraíba. Da mesma forma que aconteceu em relação a 

outros capitães-mores de Ordenança, como os da vila de Montemor593 (atual município 

de Rio Tinto-PB) e de Mamanguape594 – acusados de causarem desordens –, a amizade e 

proteção do general para com Arruda tornaram-se motivos de queixas. Inicialmente, 

Jerônimo de Melo afirmou que César de Meneses estava enganado a respeito do capitão-

mor do Piancó, pois esse oficial o teria “persuadido... [de] que é homem utilíssimo ao 

bem comum”.595 Segundo o referido governador, “o general está tão enganado com 

Arruda como eu estive até [o] ano de 1766 em que lhe passei patente de capitão da ribeira 

do Patu”. Mas essa versão ganhou novos contornos quando, em defesa daquele capitão-

mor, Meneses passou a questionar os atos do governador da Paraíba e lembrá-lo a sua 

condição de subordinado, como ocorreu em maio de 1786, após a deposição do 

comandante Antônio Gonçalves de Melo, cunhado de Francisco de Arruda Câmara. 

Nomeado pelo próprio César de Meneses, o referido comandante foi deposto 

pelo governador da Paraíba com base em um Real Aviso de 1785, no qual se determinou 

que Antônio Nunes Pereira fosse protegido “para que ele não seja vexado, nem molestado 

pelos seus inimigos, e possa tratar da sua vida em paz”596 – resolução régia, temporária, 

para a denúncia que Nunes apresentou, presencialmente em Lisboa, contra Arruda e seus 

parciais (ver tópico 3.4.).597 O documento não trazia referência direta a ninguém em 

                                                           
592 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
593 PAIVA, Yamê Galdino de. Justiça e poder na América portuguesa... Op. cit. 
594 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os problemas econômicos da Paraíba, provocados 

pela subordinação; e informando da conduta do [capitão-mor da vila do Pombal], Francisco de Arruda 

Câmara. 2 de maio de 1787. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 30, Doc. 2175. 
595 Carta do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 

sobre a falta de notícias da galera de que era capitão, António Martins... Op. cit. 
596 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os problemas econômicos da Paraíba... Ibidem. 
597 Requerimento do juiz dos Órfãos da vila de Pombal, António Pereira Nunes, à rainha [D. Maria I], 

solicitando livrá-lo das injúrias públicas que lhe fizeram, acusando-o de ter arrombado o cofre do tesouro 
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específico, mas Melo disse ter interpretado como uma ordem passível de ser aplicada à 

Arruda, seus parentes e parciais, por isso decretou a prisão de todos eles.598 À época, o 

capitão-mor não estava no sertão – e devido a essa ordem de prisão voltaria apenas em 

1787, após ir a Lisboa reaver sua liberdade – e seu cunhado, que não chegou a ser preso, 

foi deposto. Ao ser informado sobre a decisão do governador, Meneses ordenou que “sem 

a menor perda de tempo” Jerônimo de Melo restituísse o comandante ao exercício do 

posto e o informasse qual o fundamento que teve para a deposição. A resposta, “não posso 

restituir o suplicante a comandância por motivos que não devo declarar”, não foi bem 

recebida pelo general, que o repreendeu: “está Vossa Senhoria obrigado a cumprir esta 

minha ordem pela subordinação... a este governo... e sendo... militar não ignore que não 

é este [o] modo com que os subalternos devem tratar os seus superiores”.599 O governador 

da Paraíba insistiu que não cumpriria as ordens, deixando ao general fazer “o que for 

servido”, por isso coube a esse mandar a restituição de Recife. 

A partir desse momento, Jerônimo de Melo passou a afirmar que Meneses estava 

“obstinadamente apaixonado por Arruda depois de ver que é um monstro de maldade”, 

“ferino, ardente e vingativo”.600 Indo na contramão daquilo que havia dito anos antes, 

quando saiu em defesa do referido capitão-mor, Melo afirmava que Arruda Câmara 

tiranizava a vila desde a administração de Manoel da Cunha, motivo pelo qual “findou o 

seu governo deixando [ele] encarcerado”, mas, como “o atual general... não profunda e 

só superficialmente se satisfaz das aparências, logo o mandou soltar”, uma vez solto, e 

“armado com as invencíveis armas da absoluta proteção do mesmo general”, Arruda 

voltou à vila, um retorno cujos “estragos são tantos que não se pode numerá-los”.601 

Enquanto isso, segundo o governador da Paraíba, Meneses ignorava todos os crimes que 

                                                           
dos órfãos; e remetendo suas queixas contra o ouvidor-geral da Paraíba, bacharel Manuel José Pereira 

Caldas. 22 de agosto de 1783. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 28, Doc. 2120. 
598 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando das tiranias do capitão-mor da vila de 

Pombal, Francisco de Arruda Câmara e suas agressões contra António Pereira Nunes. 28 de abril de 1786. 

AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2151; Ofício do governador sobre a prisão do capitão-mor da 

vila de Pombal, Francisco d’Arruda Câmara. 28 de abril de 1786. IHGB, arq. 1.1.13., “Copias extrahidas 

do Archivo do Conselho Ultramarino”, fls. 25v-27. 
599 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
600 Idem; Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, acusando a Junta de Pernambuco dos 

descaminhos da Fazenda Real, da qual é presidente do Adjunto; e solicitando sair do governo subalterno. 

28 de abril de 1786. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2150. 
601 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Ibidem. 
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a câmara de Pombal lhe comunicava, bem como as provas que o ouvidor lhe apresentava, 

preferindo patrocinar e conservar Arruda “no seu lado e íntimo amparo”, pois era com 

quem ele “escandalosamente... passava e passa as noites... na recreação do jogo”.602 Essa 

proteção materializou-se por meio de um salvo conduto, documento concedido pelo 

general, “sem ter jurisdição”, para impedir Arruda de ser preso “pelos crimes passados, 

presentes e futuros” – além disso, ele também passou ordem ao ouvidor da Paraíba para 

que esse capitão-mor fosse sentenciado apenas em correição particular (ou seja, o 

ouvidor deveria se deslocar até o sertão com a única finalidade de apurar as queixas contra 

ele), “no que não conveio por ver [que] não havia jurisdição para tão injurídica ordem”.603 

Para Jerônimo de Melo, o general estava “alienado dos sentimentos de fidelidade 

do Real serviço, da justiça e da equidade”, agindo conforme as paixões e vontades ao 

invés da razão e da verdade, uma situação que comprometia “a harmonia pública e a 

essência de um governo que deve punir os maus e premiar os bons”.604 Segundo suas 

queixas, Meneses estava cada vez mais “insensato e insuportável”, sequer reconhecia ou 

respeitava a sua autoridade como governador, aproveitando-se de quaisquer ocasiões para 

o “aniquilar e abater”. Vale ressaltar que em diversas outras circunstâncias, desassociadas 

da figura de Arruda Câmara, a queixa de Jerônimo de Melo em relação ao general era a 

mesma – talvez porque a raiz de todos os problemas estava na subordinação, motivo pelo 

qual Meneses interpretava o título de governador da Paraíba como uma honraria, sem 

significado jurisdicional algum.605 Não foram raras as vezes em que Melo manifestou 

suas infelicidades por ter que tolerar as duras cadeias de um governo subordinado as 

paixões e opróbios de César de Meneses e suplicou o fim dessa condição.606 Mas, a 

contragosto, ela era mantida. Para Inaldo Chaves607, a manutenção de um governador 

enfraquecido e pouco articulado aos interesses locais pode ter sido importante na 

construção de equilíbrios favoráveis à Coroa nas capitanias do Norte. 

O ressentimento do governador da Paraíba tornou-se ainda maior quando, em 30 

de março de 1787, em resposta ao parecer que lhe foi solicitado pela rainha D. Maria I a 

respeito das queixas remetidas por Jerônimo de Melo, Meneses saiu em defesa de Arruda 

                                                           
602 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
603 Idem. 
604 Idem. 
605 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeias de hum governo subordinado”... Op. cit. 
606 Idem. 
607 Idem. 
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Câmara, afirmando ser ele um ativo e fiel executor de suas ordens – para fazer recrutas e 

prender os vadios que buscavam refúgio no sertão.608 Segundo o general, as culpas 

atribuídas a esse capitão-mor eram vagas e infundadas, fabricadas por aqueles que 

estavam interessados em arruiná-lo: o padre Antônio Luís e o secretário do governador 

da Paraíba, o doutor José Pinto Coelho – homens que “maliciosamente” convenceram a 

câmara, o governador e o ouvidor a participarem disso. Nessa mesma correspondência, 

Meneses também respondeu sobre as queixas em torno de ordens que eram expedidas em 

Pernambuco e executadas na Paraíba sem que Melo fosse consultado. No seu 

entendimento, isso ocorria devido à condição de subordinação, um fato que por si só 

excluía a necessidade de “fazer caso” daquele governo. Tais respostas não deferiam de 

tantas outras, mas continuavam incomodando profundamente, pois, para Jerônimo de 

Melo, a defesa em favor de Arruda era uma forma de ultrajar sua reputação e a falta de 

limites na jurisdição de Meneses em relação a Paraíba levava a ruina de seu governo.609 

Ao expor a suposta falta de limites e interferências jurisdicionais, Jerônimo de 

Melo nos suscita dúvidas a respeito do que de fato era facultado a cada governador 

durante o processo de subordinação. Definir os limites do governo da Paraíba sobre as 

esferas política e militar durante esse período não é um exercício fácil, pois estamos diante 

de um contexto no qual prevaleceu as indefinições jurisdicionais610 e carecemos de 

estudos acerca dos regimentos que nortearam as ações dos governadores da capitania da 

Paraíba antes e durante da/a anexação, meio pelo qual alcançaríamos maiores 

esclarecimentos sobre o que de fato competia e o que deixou de competir a eles. Apesar 

disso, podemos traçar algumas considerações sobre o assunto. 

Segundo Maximiano Machado611, José Henriques de Carvalho, que recebeu o 

título de capitão-mor da Paraíba para atuar entre 1757-1761, e Francisco Xavier de 

Miranda Henriques, governador e capitão-mor entre 1761-1764, atuaram como simples 

inspetores das tropas da guarnição e se limitaram a realização de pequenas atribuições no 

âmbito municipal – documentos do período ampliam essa perspectiva ao demonstrar que 

                                                           
608 Carta do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, à rainha [D. Maria I], 

informando seu parecer acerca do comportamento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda 

Câmara, acusado de tiranias e opressões pela câmara da dita vila. 30 de março de 1787. AHU – Papéis 

Avulsos – PE, Cx. 159, Doc. 11443. 
609 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando as providências que tomou, na vila de 

Pombal, contra o capitão-mor Francisco de Arruda Câmara e seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 

de abril de 1787. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 30, Doc. 2172. 
610 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeias de hum governo subordinado”... Op. cit. 
611 MACHADO, Maximiano Lopes. História da província da Paraíba. João Pessoa: Editora 

Universitária/UFPB, v. 2, 1977. 
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eles chegaram a indicar oficiais militares e conceder cartas de sesmaria.612 No caso de 

Jerônimo de Melo, que recebeu o título de governador e coronel de Infantaria – patente 

hierarquicamente mais elevada que seus sucessores –, sabemos, por meio do estudo de 

Inaldo Chaves613, que, assim como os seus antecessores, lhe foi preservada uma parcela 

de jurisdição sobre o governo das armas – principalmente a de nomear oficiais para as 

tropas Auxiliares e de Ordenança –, ao contrário do governo político-administrativo, 

embora tenha recebido o título de governador. De fato, sua ausência de jurisdição nos 

assuntos administrativos fica evidente em suas constantes queixas, nas quais revela as 

dificuldades em propor e executar projetos – uma situação agravada pela falta de apoio 

político por parte das elites locais.614 Já nos assuntos militares, embora tenha tentado 

impor-se, em 1766 perdeu a prerrogativa sobre o privilégio de passar patentes e, 

consequentemente, sua autoridade tornou-se ainda mais frágil. 

Esse enfraquecimento político fez com que não apenas o general de Pernambuco, 

como as demais autoridades da Paraíba questionassem a sua jurisdição. É exemplo disso 

a atitude de Jerônimo de Melo de ordenar, em 1786, que se procedesse um sumário para 

apurar as denúncias de que Arruda e seus parciais teriam questionado a sua jurisdição no 

governo da capitania. Segundo confirmaram todas as testemunhas ouvidas, após 

receberem carta de Arruda Câmara, à época instalado no Recife – devido à ordem de 

prisão contra ele –, o comandante Antônio Gonçalves de Melo e o ajudante Francisco da 

Costa Barbosa passaram a propagar na vila de Pombal a notícia de que a ordem de 

deposição contra eles – o referido ajudante também havia sido deposto, por ser 

considerado parcial do capitão-mor – era falsa, pois diferia daquela que foi expedida em 

Lisboa, e que o governador da Paraíba já não governava sozinho sem o de Pernambuco, 

por isso já não tinha mais jurisdição alguma sobre o sertão.615 Era com base nesse 

argumento e na proteção do general que os parciais de Arruda ignoravam toda e qualquer 

                                                           
612 Carta do [governador e capitão-mor da Paraíba], Francisco Xavier de Miranda Henriques, ao rei [D. José 

I], propondo a nomeação de pessoas para o posto de capitão-comandante da fortaleza do Cabedelo. 23 de 

agosto de 1763. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 22, Doc. 1706; Consulta do Conselho Ultramarino, ao 

rei D. José I, sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria da fortaleza do Cabedelo 

da Paraíba. de 11 de outubro de 1755. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 18, Doc. 1457; TAVARES, João 

de Lyra. Apontamentos para a história territorial da Parahyba... Op. cit. p. 246-315. 
613 CHAVES JÚNIOR, José Inaldo. “As duras cadeias de hum governo subordinado”... Op. cit. 
614 Idem. 
615 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando dos planos do capitão-mor da vila de 

Pombal, Francisco de Arruda Câmara, de recrutar pessoas da vila para fazer descer as boiadas do sertão 

para a cidade; e informando, também, que o mesmo detém uma portaria preventiva que o impede de ser 

preso. 9 de julho de 1786. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2158. 
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ordem vinda do governador da Paraíba. Tamanho desprezo irritava Jerônimo de Melo, 

que, por sua vez, culpava Meneses, alegando que era da forma como esse general o 

tratava, “como os mais capitães-mores que aqui tem criado”, que nasciam o desrespeito 

contra ele e as desordens na capitania.616 É importante ressaltar que o governador se 

queixava de atitudes como essa porque além de anular sua autoridade o rebaixava 

hierarquicamente, um ato significativamente simbólico, pois a manutenção e o respeito 

às hierarquias exerciam papel importante para o ordenamento da sociedade e da vida 

política.617 

Além das acusações expostas até aqui, Jerônimo de Melo também denunciou 

Arruda e seus parciais, em especial seu cunhado, por usurparem a jurisdição régia durante 

a execução de uma ordem eclesiástica em junho de 1785. Essa denúncia está relacionada 

à morte de Dona Maria Saraiva, esposa do capitão-mor, que ocorreu em 30 de agosto de 

1784 (ver tópico 3.4.). Segundo a devassa sobre a morte, executada pelo juiz ordinário 

Nicolau Rodrigues dos Santos, em fevereiro de 1785, Dona Maria foi envenenada pelo 

próprio marido e isso teria sido “comprovado” por meio de um auto de vistoria que se 

realizou em seu cadáver em abril de 1785, com autorização do pároco da matriz, 

Francisco Xavier de Viveiros de Oliveira, e na presença de sete testemunhas – três oficiais 

de justiça e quatro militares. Por estar “provada” a culpa de Arruda no crime, Nicolau 

Rodrigues expediu uma ordem de prisão, que não se efetivou porque na ocasião o referido 

capitão-mor estava fora da vila, e de sequestro de todos os seus bens. 

Ao ser comunicado sobre a ordem de prisão, Arruda Câmara não voltou mais à 

vila de Pombal, com receio de ser preso, e, por ser uma questão de ordem eclesiástica, 

recorreu ao cura da paróquia de Sant’Anna do Seridó (Caicó-RN), João de Santa Ana 

Rocha, para proceder um sumário contra as pessoas que realizaram o exame de vistoria. 

Ele justificou que os oficiais de justiça de Pombal, tomados por “espírito da intriga”, 

exumaram e fizeram vistoria no cadáver de sua esposa, enterrada já há oito meses, com o 

objetivo de culpá-lo por falsos crimes, uma atitude que ofendia ao “Direito Cível, 

Cânones Sagrados e Constituições Sinodais, que não permitem semelhantes fatos sem 

procedência de causa justa, não sendo ainda então lícitos os excessos que se chegarão a 

                                                           
616 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando dos planos do capitão-mor da vila de 

Pombal... Op. cit. 
617 COSENTINO, Francisco Carlos. Governador-geral do Estado do Brasil... Op. cit. 
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praticar em um cadáver corrupto”.618 O referido padre, atendendo ao pedido, comunicou 

ao bispo de Olinda que oficiais de justiça da vila de Pombal, “em forma de assuada619, 

violentara[m] a igreja matriz” e, como “por direito comum e constituição do bispado o 

caso era de sumário”, questionou se deveria inquerir as testemunhas.620 O bispo autorizou 

e, ao receber os resultados do sumário – entre eles, a razão que justificou a exumação do 

cadáver: um sonho do juiz ordinário Nicolau Rodrigues e a confirmação dele por meio de 

iluminação divina –, condenou a ação, determinando por isso a prisão dos sete oficiais 

que participaram do exame cadavérico. 

O mandado de prisão expedido pela justiça eclesiástica foi passado ao 

comandante Antônio Gonçalves de Melo, cunhado de Arruda, que o executou na noite de 

junho de 1785. Segundo relataram os oficiais, embora estivessem “mansos e pacíficos em 

suas casas”, Gonçalves de Melo ordenou que homens armados cercassem seus domicílios 

e os prendessem, remetendo-os logo em seguida para a cadeia da vila. Nela foram 

mantidos acorrentados, com cerco policial dobrado, durante treze dias até que foram 

“conduzidos para o aljube da cidade de Olinda... onde estiveram cinco meses 

incompletos”.621 Afirmando serem pessoas distintas e honradas, os condenados 

protestaram ser inocentes, justificando que assistiram o auto de vistoria apenas por 

obediência à convocação do juiz ordinário, e reclamaram sobre a forma como se deu a 

prisão, visto que os trataram como “facinorosos de atrozes delitos [...] a fim tudo de 

injuriar [eles]... e seus parentes nesta praça e lugar onde são residentes, por uma 

desacordada paixão”.622 

Tanto esses oficiais, julgados inocentes posteriormente pelo juízo da Coroa, 

quanto Jerônimo de Melo, acusaram Arruda Câmara de maquinar no juízo eclesiástico tal 

ordem de prisão por ódio e vingança e de usurpar a justiça régia ao executá-la, com auxílio 

de seu cunhado, sem antes consultar o ouvidor da comarca da Paraíba, a quem competia 

a autoridade de executar tal mandado e solicitar, caso necessário, auxílio militar. O 

ouvidor Manoel Pereira Caldas também denunciou a ilegalidade da ação e os excessos 

                                                           
618 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
619 “Ajuntamento de gente para fazer mal ou dano a alguma pessoa”. Cf.: ASSUADA. In: BLUTEAU, 

Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 615. 
620 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando dos planos do capitão-mor da vila de 

Pombal... Op. cit. 
621 Idem. 
622 Idem. 
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cometidos. Baseado no título oito do segundo livro das Ordenações Filipinas623, Caldas 

afirmou que “a fim de evitar todo o golpe que possa recair sobre a jurisdição real” a ajuda 

de braço militar deveria ser concedida somente após o exame das sentenças e mandados 

eclesiásticos pelas autoridades competentes – ouvidor, provedor ou juiz de fora.624 Sobre 

a forma como foram tratados os oficiais, Caldas confirmou que a prisão injusta por si só 

era injuriosa e qualificou como vilipendioso o modo como ela ocorreu – domicílio 

cercado e uso de ferros. 

Apesar da desobediência às Ordenações e dos pedidos realizados pelos 

condenados – que solicitaram a prisão do comandante Antônio Gonçalves de Melo –, os 

acusados não foram penalizados e, em fins de 1786, Arruda “provou” na presença da 

rainha que tudo não passou de um plano de seus inimigos, pois apresentou um atestado 

médico que confirmava que Maria Saraiva já estava doente à época de seu falecimento e 

um relato do padre Francisco Xavier informando que durante o enterro o corpo dela não 

apresentava nenhum sinal de corrupção.625 Além desses documentos, também foi 

apresentada uma escritura de perdão que lhe havia concedido o coronel Ignacio Saraiva 

da Silva, seu sogro, e mais parentes da falecida, o livrando da culpa de que era acusado. 

Assim como esse, todos os demais assuntos mencionados anteriormente foram 

tratados em documentos apresentados por Francisco de Arruda Câmara em Lisboa, no 

final do ano de 1786. Levando consigo atestações sobre o seu caráter, inocência e serviços 

– militares, políticos e, principalmente, econômicos – prestados à Coroa, o capitão-mor 

pôs-se na presença da rainha para solicitar uma graça de segurança que lhe conservasse 

a vida, visto ter afirmado sofrer ameaças de morte, e o livrasse de ser preso pelos crimes 

fabricados por seus inimigos até que autoridades externas à vila os apurassem.626 Além 

dessa graça, Arruda também solicitou que os conselheiros escrevessem ao bispo para que 

o padre Antônio Luís fosse afastado da vila e que lhes fosse facultado “o uso de armas 

proibidas” e espingardas. Por consideração a todos os serviços prestados e as provas 

apresentadas, a rainha julgou o caso em favor do capitão-mor. Ao considerá-lo inocente, 

Dona Maria I anulou a ordem de prisão expedida pelo governador da Paraíba em 1785, 

justificando que em momento algum ele havia sido mencionado no Real Aviso em que 

                                                           
623 Ordenações Filipinas, Livro II, Título VIII. Da ajuda do braço secular. 
624 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando dos planos do capitão-mor da vila de 

Pombal... Op. cit. 
625 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
626 Idem. 
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Jerônimo de Melo baseou-se, determinou que as queixas contra ele fossem remetidas ao 

ouvidor da comarca da Paraíba, a quem caberia a partir de então o julgamento dos seus 

crimes e a obrigação de “fazer assignar aqueles seus inimigos [um] termo de o não 

perseguirem”, lhes perdoou um crédito – relacionado a um dízimo que ele havia 

arrematado – e concedeu o direito de “usar pistolas [nos] coldres do cavalo nos sertões da 

comarca de Pernambuco e... espingarda”.627 

Jerônimo de Melo protestou contra a decisão da Coroa, acusou Arruda de 

apresentar documentos viciados, falsas pinturas que os conselheiros acreditaram ser 

verdadeiras.628 Mostrou-se ainda mais descontente com a decisão régia de que caberia ao 

novo ouvidor, Antônio Felipe Soares de Andrade e Brederode (1787-1797), julgar o caso 

desse capitão-mor, pois, segundo ele, ambos os oficiais traziam uma estreita amizade 

desde o reino.629 De fato, ainda em Lisboa, Arruda conheceu Brederode, que estava de 

viagem marcada para a Paraíba, onde assumiria o ofício de ouvidor, e solicitou à rainha 

que passasse a esse oficial a ordem para apurar todas as culpas que lhe eram atribuídas 

pelos seus inimigos.630 Esse pedido indica-nos uma possível estratégia política por parte 

desse capitão-mor, isso porque a aliança com um oficial recém chegado, alheio às intrigas 

locais, seria a oportunidade ideal para alcançar proteção jurídica, indispensável diante da 

fragilidade de suas redes na Paraíba e do fim do governo de José César de Meneses, cujo 

sucessor, Tomás José de Melo (1787-1798), demonstrou interesse em apurar suas 

culpas.631 Estratégico ou não, a aliança entre eles proporcionou a Arruda ganhos políticos 

e econômicos, pois, além da proteção jurídica – que irritou Jerônimo de Melo –, ambos 

se tornaram sócios em uma grande plantação de algodão nas proximidades do litoral da 

Paraíba.632 Vale ressaltar que esse vínculo também se estendeu à família do capitão-mor, 

                                                           
627 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
628 Ofício do [governador da Paraíba] coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a correspondência que tem mantido com o 

[governador de Pernambuco], Tomás José de Melo... Op. cit. 
629 Idem. Obs.: Sobre a relação de Jerônimo de Melo e Brederode, cf.: PAIVA, Yamê Galdino. Vivendo à 

sombra das leis... Op. cit. 
630 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Ibidem. 
631 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, queixando-se do ouvidor-geral da Paraíba [António Filipe 

Soares de Andrade e Brederode], por ter soltado os presos e de ter viajado para a vila do Pombal com o 

amigo Francisco de Arruda Câmara, que é acusado de falsificador e de monopolista pela Câmara de Goiana. 

18 de junho de 1788. AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 30, Doc. 2190. 
632 Ofício do [governador da Paraíba] coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a correspondência que tem mantido com o 

[governador de Pernambuco], Tomás José de Melo... Ibidem. 
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especialmente ao seu filho Manoel de Arruda Câmara, naturalista que homenageou o 

ouvidor dando o seu nome, traduzido para o latim – Andradea Brederoda –, a uma espécie 

vegetal.633 

Apesar da resistência à decisão, a rainha encerrou o assunto afirmando que 

entendia “que as queixas [contra Arruda] procedem de ele satisfazer exatamente as ordens 

do governador e capitão general [de Pernambuco, José César de Meneses], como era 

obrigado, e que são nascidas da má vontade de alguns moradores daquela vila”, por isso 

orientava que se comunicassem apenas queixas verídicas e que elas fossem encaminhadas 

ao referido general, que o castigaria como merecia. Dessa forma, Dona Maria I decidia 

pela permanência de Arruda Câmara como capitão-mor e, consequentemente, legitimava 

sua autoridade no Piancó. “Coroado” com essa vitória, é possível que os seus inimigos 

tenham perdido força política no sertão, pois as queixas contra ele tornaram-se menos 

recorrentes e aquelas que são encontradas, de autoria do próprio governador da Paraíba, 

envolvem apenas o relacionamento desse capitão-mor com o ouvidor Antônio Brederode. 

Essas tramas locais, que alcançaram uma repercussão supralocal, demonstram a 

capacidade de articulação política de Arruda Câmara, bem como de todos os demais 

envolvidos, pois revela as alianças entre autoridades do sertão e do litoral da Paraíba, das 

capitanias de Pernambuco e da Bahia e até mesmo da corte. Por meio delas também nos 

é possível perceber como o comportamento de Arruda – tido como transgressor e violento 

– estava atrelado à ambição pela manutenção dos seus espaços de mando, como veremos 

a seguir. 

 

3.4. “Jamais se acabarão as perturbações desta infeliz terra”: os atos de violência e 

as arbitrariedades praticadas no sertão do Piancó 

 

De acordo com Célia Nonata da Silva634, a manutenção dos espaços de mando 

no período colonial dependia da capacidade de demonstração de poder, autoridade e, 

especialmente, honra. Na América portuguesa, influenciada pelo ideário barroco, a honra 

era a fama, o crédito e a reputação, a base da conduta social e dos arranjos socioculturais, 

era por meio dela que os homens bons reconheciam-se publicamente. Não importava a 

dimensão moral da fama – herói ou matador –, “mas que esta pudesse se tornar valorativo 

                                                           
633 PAIVA, Yamê Galdino. Vivendo à sombra das leis... Op. cit. 
634 SILVA, Célia Nonata da. Territórios de mando: banditismo em Minas Gerais, século XVIII. Belo 

Horizonte: Crisálida, 2007. 
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de poder, fosse capaz de reunir a massa em torno do nome pronunciado, resultando numa 

permanência e ligação efetiva de poder ao nome”.635 Sua sustentação, segundo Silva636, 

dependia da virilidade e exibição de masculinidade, cuja máxima expressão era a valentia. 

Dessa forma, a manifestação agressiva e desmedida de violência não ocorria de forma 

irracional, mas antes tinha a ver com a busca por afirmação e distinção, funcionava como 

um meio para se pertencer e permanecer em uma hierarquia social baseada no valor da 

honra. Por isso, entre homens livres, cativos, pobres ou abastados, a valentia tornou-se 

padrão de comportamento, costume, norma de conduta. 

Nos sertões setecentistas não haveria de ser diferente. Neles, a honra dos valentes 

tornou-se tradição moral e cultural. Ela se expressava pela demonstração de força viril, 

agressão física e verbal, ostentação bajuladora, afrontas pessoais e outras formas de 

rebeldias e violências cotidianas, que variavam desde as mais simples palavras injuriosas 

ao homicídio mais violento.637 Nesses rincões, a violência atravessava toda a malha da 

organização social, os homens de poder e força dominavam pelo medo e valentia, 

favorecidos pela baixa institucionalização e autonomização burocrática, elementos 

responsáveis pela formação de modos privados de poder e justiça que agiam 

arbitrariamente e transgrediam as leis.638 

Usando da autoridade que os seus ofícios lhes concediam, Francisco de Arruda 

Câmara foi acusado de praticar violências e arbitrariedades contra o povo, com o único 

objetivo de demonstrar seu poder e ser temido por todos, assim como tantas outras 

autoridades e potentados locais – a exemplo do coronel da ribeira do Assú Antônio da 

Rocha Bezerra639, no Rio Grande do Norte, o capitão Antônio Vieira de Melo640, morador 

no sertão do Ararobá, capitania de Pernambuco, o capitão-mor do sertão do Inhamuns 

José Alves Feitosa641, no Ceará, os coronéis Maximiliano de Oliveira Leite e Caetano 

                                                           
635 SILVA, Célia Nonata da. Territórios de mando... Op. cit. p. 131. 
636 Idem. 
637 Idem. 
638 ANASTASIA, Carla Maria Junho. A geografia do crime: violência nas Minas setecentistas. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2005. 
639 PAIVA, Yamê Galdino de. Justiça e poder na América portuguesa... Op. cit. 
640 ALVEAL, Carmen Margarida Oliveira. De senhorio colonial a território de mando: os acossamentos de 

Antônio Vieira de Melo no Sertão do Ararobá (Pernambuco, século XVIII). Revista Brasileira de 

História, São Paulo, v. 35, n. 70, p. 41-64, 2015. 
641 GOMES, José Eudes Arrais Barroso. As milícias d’El Rey: Tropas militares e poder no Ceará 

setecentista. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. 371 f. 
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Álvares Rodrigues642 e o major de tropas Auxiliares Anastácio das Neves Ribeiro643, que 

atuaram na região de Ribeirão do Carmo, Minas Gerais. De acordo com as denúncias, 

enquanto atuou como juiz – ordinário e, principalmente, de órfãos – e capitão-mor, 

Arruda Câmara agiu arbitrariamente, agrediu, injuriou, prendeu e roubou a muitas 

pessoas. Além de tudo isso, também foi acusado de raptar e deflorar algumas moças, 

atentar contra a moral – ao viver amancebado – e fazer uso de feitiçaria – posse de 

amuletos (no caso em questão tratava-se de Patuás644) – e de milícia armada, formada por 

militares de seu regimento, escravos – pretos e indígenas – e vadios por ele 

acobertados.645 

As primeiras denúncias datam de 1773, quando atuava como juiz. Segundo 

queixa do almotacé Manoel Vicente Carvalho, Arruda Câmara teria aberto e lido as cartas 

que ele e “outras pessoas de distinção” enviaram para a capitania de Pernambuco e a 

Cidade da Paraíba, em julho de 1773, por acreditar que entre elas estava a solicitação da 

carta de usança de José Gomes de Sá.646 Para isso, Arruda teria contado com o apoio de 

Antônio Duarte Machado, senhor do fâmulo – o índio José Brás – que foi contratado para 

entregar as correspondências, e o coronel João Dantas Rotea, que enviou escravos 

armados ao encontro do referido portador, a fim de ameaçá-lo e furtar as cartas. Além de 

sumir com sua correspondência, de acordo com Carvalho, o índio teria mentido em seu 

testemunho – sobre não saber quem furtou as cartas –, pois o mesmo já lhe havia 

confessado que o roubo foi praticado por dois índios de João Dantas. Pelo fato de o 

acusado ser julgado pelo próprio Arruda Câmara, ninguém foi incriminado e o índio 

conseguiu reaver sua liberdade, saindo da cadeia direto para a casa do referido juiz. 

Outro exemplo que demonstra as atitudes de arbitrariedade praticadas por 

Arruda no ofício de juiz ordinário foi o caso de Manuel da Costa Taveira Braga, preso no 

Piancó em fins de 1773 sob o pretexto de uma dívida civil.647 Segundo os relatos, além 

                                                           
642 COSTA, Ana Paula Pereira. Negociações e reciprocidades: interações entre potentados locais e seus 

escravos armados nas Minas Gerais na primeira metade do século XVIII. Almanack Braziliense, n.8, p.57-

70, nov. 2008.  
643 SILVA, Célia Nonata da. Territórios de mando... Op. cit. 
644 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando das perversidades do capitão-mor da vila 

de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, e seu cunhado, António Gonçalves de Melo. 12 de junho de 1786. 

AHU – Papéis Avulsos – PB, Cx. 29, Doc. 2155. 
645 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
646 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
647 Idem. 
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de ser inocente e não poder “ser preso por dívida civil pelo privilégio de Auxiliar”, 

Manuel da Costa conseguiu junto ao general Manoel da Cunha de Meneses (1769-1774) 

ordem de liberdade. Apesar disso, Arruda manteve-o na cadeia da vila, pois era do 

interesse de seus parciais.648 Nesse mesmo período, segundo denúncias feitas em nome 

do povo a respeito da sua atuação jurídica, Arruda foi acusado de receber propina para 

livrar criminosos, exercer sua função com “ânimo ferino” e ser um “revoltoso mal 

intencionado e a muito de discórdias que só propende para o vexame do povo”.649 Um 

discurso que se assemelha àquele presente nas queixas do tenente coronel de infantaria 

auxiliar do sertão do Piancó, Francisco da Rocha Oliveira.650 Após desentenderem-se a 

respeito de uma ordem de Arruda – enchouriçar651 dois soldados no Brejo do Cruz, ribeira 

do Patu –, o tenente o denunciou por castigar militares sem jurisdição para isso e tentar 

autuá-lo após ser repreendido por ele. Nas palavras de Francisco da Rocha, aquele juiz 

era um malfeitor e vingativo, homem de ferino ânimo que se associava com criminosos. 

Já no ofício de juiz de órfão, exercido entre 1775 e 1779, ele foi acusado pelos 

oficiais camarários, em carta de 1784, de viver e negociar com as fazendas dos órfãos e 

o dinheiro do cofre ao qual tinha acesso, além de usurpar “a honra de muitas donzelas na 

fatura dos inventários”. De acordo com os relatos, o capitão-mor negociou com valores 

que ele não pagou nem os juros, nem a parte principal, e comprou terras que pertenciam 

aos órfãos por preços abaixo do avaliado, contrariando as Ordenações Filipinas.652 Esse 

comportamento passou despercebido durante as correições, segundo os camarários, 

porque o capitão-mor tinha a prática de “pedir dinheiros emprestados para meter no cofre 

quando vem corregedores, tirando-os ao depois para o seu negócio sem lucro dos órfãos 

a quem pertence”, uma ação que justificava como, em curto espaço tempo, de nove para 

dez anos, se tornou um “senhor de sete fazendas de gado [...] quando em toda a sua vida 

                                                           
648 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
649 Idem. 
650 Idem; Requerimento do capitão-mor Francisco de Arruda Câmara, morador da Ribeira do Patu, sertão 

do Piancó, ao rei [D. José I], solicitando apurar a denúncia feita por Francisco da Rocha Oliveira... Op. cit. 
651 Não localizamos significado preciso para esse termo no referido contexto, mas acreditamos se tratar de 

uma palavra para definir algum tipo de castigo físico, tanto pela forma em que foi grafado – “mandou dar 

um chouriço em dois soldados” –, quando pelo fato de que em outro momento, relacionado a mesma 

denúncia, surge a afirmação de que os soldados foram espancados. Além de castigo, também acreditamos 

na hipótese de que o termo também poderia aludir à prisão, pois, de acordo com Bluteau, “chouriço” se 

refere ao processo de embutir a carne de porco em uma tripa e a um pano ou couro redondo recheado de 

qualquer matéria, significados que se relacionam ao ato de “prender” algo. Cf.: CHOURIÇO. In: 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Op. cit. p. 300. 
652 Ordenações Filipinas, Livro I, Título LXXXVIII. Dos juízes de órfãos. 



Um tirano sob a “despótica proteção do general” | 189 

não pode granjear mais que meia dúzia de vacas”.653 Segundo Antônio Nunes Pereira, 

juiz de órfãos, em 1782, em uma dessas correições, Arruda teria subornado o ouvidor 

Manoel José Pereira Caldas (1781-1786).654 

O episódio em questão ocorreu em 1782, quando o acusado já havia sido 

substituído por outros oficiais. De acordo com Antônio Nunes, Arruda havia exaurido o 

cofre dos órfãos em seu tempo de exercício, mas nada era feito contra ele porque seus 

substitutos e demais oficiais desse juízo – escrivão e tesoureiro – recusavam-se a fazer 

revista em suas contas. Por estar disposto a fazê-la ao assumir o cargo, segundo afirma 

Nunes, o antigo juiz irritou-se e passou a ameaçá-lo de “mandar dar-lhes umas pancadas 

por dois negros”. Diante dessa situação, Nunes recorreu ao ouvidor Pereira Caldas, 

solicitando a realização de uma correição, o que de fato ocorreu, mas o resultado final 

não foi o esperado, pois, ao invés de culpado, Arruda saiu inocente e ele, denunciante, foi 

deposto do cargo, pois o pelouro no qual havia sido eleito foi anulado devido a 

irregularidades no processo eleitoral.655 Segundo o denunciante, o ouvidor corrompeu-se 

após Arruda lhe cobrir as despesas pessoais enquanto esteve em correição no sertão, 

enviar presentes – cavalos, éguas, “cento e tantas cabeças de bois”, pássaros, “queijos e 

mais iguarias” – e dar bailes em sua homenagem – nos quais as mulheres “cantavam 

cantigas desonestas” e “o ministro chegou a dançar com uma delas a dança chamada 

Olundû... uma dança escandalosa, oposta a religião cristã e honestidade”.656 Esse caso se 

arrastou até 1783, quando, na presença da rainha, Antônio Nunes queixou-se contra 

Arruda e o ouvidor. 

Antes de prosseguirmos com as próximas acusações, vale ressaltar que as 

denúncias a respeito do modo de proceder de Arruda Câmara nos ofícios de juiz ordinário 

e de órfãos não diferem das que foram atribuídas a muitos outros oficiais de justiça na 

                                                           
653 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
654 Requerimento do juiz dos Órfãos da vila de Pombal, António Pereira Nunes, à rainha [D. Maria I], 

solicitando livrá-lo das injúrias públicas que lhe fizeram...Op. cit. 
655 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. Obs.: Considerou-se irregular o processo eleitoral porque a escolha 

daquele oficial havia sido feita na ausência do ouvidor. 
656 Requerimento do juiz dos Órfãos da vila de Pombal, António Pereira Nunes, à rainha [D. Maria I], 

solicitando livrá-lo das injúrias públicas que lhe fizeram...Op. cit. Obs.: Possivelmente, olundû faz 

referência à ulundu, uma cerimônia religiosa praticada por africanos na América portuguesa, que tinha 

como objetivo a adivinhação e a cura. Além de cerimônia, no período colonial o termo tinha outros 

significados: dança, folguedo, doença, destino e virtude. Sobre o assunto, cf.: MARCUSSI, Alexandre 

Almeida. Cativeiro e cura: experiências religiosas da escravidão atlântica nos calundus de Luzia Pinta, 

séculos XVII-XVIII. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 530 f. 
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América portuguesa e até mesmo no reino. Segundo Yamê Paiva657, inúmeros oficiais de 

justiça foram acusados de desviarem a finalidade da justiça, sendo comum as queixas por 

“envolvimento com negócios, proteção de pessoas e facções, extorsões e comportamento 

contra a moral”. Acreditamos que, em se tratando dos juízes ordinários, oficiais 

escolhidos localmente, logo, mais expostos e propensos às relações locais de poder e 

influência658, as queixas poderiam ser ainda mais recorrentes, especialmente no caso dos 

oficiais que atuavam no sertão, espaço onde o grau de institucionalização era baixo, o que 

permitia por sua vez a generalização das arbitrariedades. Esta mesma situação poderia 

ocorrer em relação ao ofício de juiz de órfãos, cargo de relevo e cobiçado por muitos, pois 

concedia aos seus ocupantes o controle do patrimônio dos órfãos e incapazes, um 

privilégio que chegou a ser utilizado diversas vezes em benefício próprio.659 

No campo militar, mais precisamente no posto de capitão-mor, as supostas 

arbitrariedades e atos de violências começaram a ser denunciadas na década de 80 do 

século XVIII. Em uma representação de 1784, escrita em nome do povo e remetida ao 

senado de Pombal, com o objetivo de expor “as violências sem razões que o capitão-mor 

Francisco de Arruda Câmara tem tratado a todo o povo desta infeliz vila”, ele foi descrito 

como um homem violento, odioso, soberbo, cruel e vingativo, que, para satisfazer as suas 

paixões, prendia e torturava a qualquer um, constantemente.660 Imagem semelhante 

àquela descrita pelo ajudante Francisco Xavier Luís: vingativo, facinoroso e régulo que 

fazia uso de armas curtas – como facas de ponta e pistolas – de dia e noite, “dando 

acolhimento em sua própria casa a foragidos e criminosos para com eles ser mais 

temido”.661 

Entres os casos de violência atribuídos ao capitão-mor está o de prisão e tortura 

de um preto conhecido como Antônio. Segundo os relatos, Antônio foi rigorosamente 

açoitado, amarrado em um eixo de carro e colocado sobre uma fogueira por ordem de 

Arruda para que confirmasse se era feiticeiro – assunto que competia à justiça eclesiástica 

julgar –, conforme os boatos que se espalhavam pela vila. Como não assumiu, Antônio 

                                                           
657 PAIVA, Yamê Galdino de. Justiça e poder na América portuguesa... Op. cit. p. 283. 
658 HESPANHA, Antônio Manuel. As vésperas do Leviathan: instituições e poder político Portugal – séc. 

XVII. Coimbra: Livraria Almedina, 1994. 
659 MACHADO, Maria de Fátima. Os órfãos e os enjeitados da cidade e do termo do Porto (1500-1580). 

Tese (Doutorado em História). Universidade do Porto, Porto, 2010. 399 f.  
660 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
661 Ofício do [governador da capitania de Pernambuco], José César de Meneses, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uns homens armados na vila de Pombal... Op. cit. 
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permaneceu no tronco até ser retirado de lá pelo seu senhor, “em estado de morrer comido 

de bichos por causa dos açoites”.662 Não é possível precisar se a ira do capitão-mor contra 

esse escravo era motivada apenas pelo boato ou se tinha alguma relação com possíveis 

conflitos entre Arruda e o amo de Antônio, como parece ser o caso do criolo Agostinho. 

Por determinação do capitão-mor, Agostinho foi colocado no tronco, na golilha663 por 

três vezes, quase morrendo em uma delas, e depois esteve quarenta dias na cadeia, com 

grilhões nos pés. O motivo teria sido o descumprimento de uma ordem – levar uma carta 

–, mas, considerando a informação de que o capitão-mor odiava o proprietário da esposa 

do criolo – a quem, possivelmente, Agostinho também servia –, o capitão José Felix 

Machado, cunhado e inimigo de Arruda, é provável que se tratasse de uma forma de 

vingança. 

Além de Antônio e Agostinho, Francisco de Arruda Câmara teria queimado “em 

um carro, um preto que vivia para com o sinal das chagas testificar o ferino ânimo” do 

capitão-mor664, e ordenado a prisão e açoite de uma criola, com o objetivo de amedronta-

la até que, mesmo sendo forra e reconhecida como tal diante do ouvidor, declarasse ser 

cativa, pois, uma vez declarado, como assim o fez, seria transferida ao juízo dos ausentes 

para ser arrematada por um dos seus parciais – Felix Ferreira.665 O capitão-mor, em poder 

do cargo, também prendeu o companheiro de Teresa de Bastos, para que esse a 

convencesse a lhe vender o sítio das Antas. Também prendeu o capitão da cavalaria dos 

Cariris Velhos, um homem de “qualidade e nascimento”, quando esse estava no Piancó 

arrecadando os dízimos do gado.666 No que diz respeito ao segundo caso, Arruda Câmara 

justificou a ação argumentando que o capitão não havia apresentado o alvará de 

arrematação do contrato, mas, segundo os relatos, era público que havia cometido tal ato 

por vingança e ódio, após destruir uns currais levantados por ele em terras do dito capitão. 

Por estar ocupando o posto de capitão-mor, Arruda estava autorizado a prender 

criminosos e manter a boa ordem na vila. Segundo os relatos, muitas das prisões feitas 

                                                           
662 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 
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Carmo... Ibidem. 
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eram justas e necessárias, mas, de modo geral, ele aproveitava os momentos de diligência 

para se vingar. Independentemente de serem homens de cor, livres ou cativos, pobres ou 

abastados, oficiais de justiça ou não, ele prendia e vexava a todos. Esse comportamento, 

que ora tendia à legalidade, outrora à arbitrariedade, corrobora a ideia de que, apesar de 

serem transgressores das leis régias, esses potentados também atuavam como 

colaboradores do projeto colonizador, pois, em razão do respeito ou do medo que 

impunham, eram esses homens que conseguiam promover algum tipo de estabilidade – 

mesmo que temporária – em regiões turbulentas como os sertões.667 O próprio Francisco 

de Arruda Câmara colocou-se diante da rainha, quando esteve em Lisboa, como um 

colaborador, 

 

um vassalo fiel, e útil a Real Coroa de Vossa Majestade, que mantinha, 

e conservava em paz a mesma vila de Pombal na perseguição dos 

ladrões e facinorosos que empestavam a República, sendo nestas 

diligências um pronto executor das ordens do seu respectivo General... 

e da câmara de Pombal. [...] zeloso do bem público, amante da Pátria, e 

protetor dos interesses da mesma, sempre tive por objetivo o benefício 

comum com dispêndio da fazenda própria, cuidando sempre no governo 

econômico da dita vila de Pombal [... sem] nunca... esquecer se de 

procurar também os interesses da Real Coroa de Vossa Majestade.668 

 

 

 

Acreditamos que de fato o capitão-mor pode ter atuado como um colaborador, 

mas não descartamos a possibilidade de que, ocasionalmente, essa colaboração tenha 

relaxado aos sabores dos interesses pessoais, dando lugar a formas abusivas de poder, 

motivo que justificaria as queixas apresentadas contra ele – ou parte delas, visto que em 

um contexto de múltiplas disputas políticas os argumentos são (re)elaborados conforme 

as exigências do “jogo de poder” e a fim de beneficiar quem os pronunciam. 

                                                           
667 ANASTASIA, Carla Maria Junho. A geografia do crime... Op. cit.; RUSSELL-WOOD. Identidade, 
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668 Requerimento do capitão-mor da vila de Pombal, Francisco de Arruda Câmara, à rainha [D. Maria I] 

solicitando garantia de vida... Op. cit. 
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Além de prender e castigar, com o poder do posto, Arruda “fez estrada para a 

sua roça na serra obrigando o povo a trabalhar nela”, “tirou uma data nas terras do 

Boqueirão do Cardoso com a qual tem inquietado muito aos possuidores das mesmas 

terras e o mesmo tem feito aos moradores da Cipó tirando outra data de suas terras”, 

valeu-se “das águas dos sítios vizinhos” para a manutenção do seu gado, retirou dos 

currais e espalhou o gado de seus inimigos, tirou uma finta para construção da cadeia e 

com o pretexto de construir nova casa da câmara destruiu a antiga – empregando o 

material dessa em seu curtume –, coagiu moradores da vila para que lhes emprestassem 

dinheiro e arrematou o contrato dos gados.669 

De acordo com Luís Antônio Alves Mascarenhas, administrador do contrato do 

subsidio no Rio Grande do Norte, e Feliciano Baptista Aguiar, capitão mor da vila de 

Goiana, era notório que na arrematação dos contratos reais da Paraíba670, do Rio Grande 

do Norte e de Goiana, Francisco de Arruda Câmara fomentava o monopólio.671 Por meio 

da solicitação de dádivas aos superiores, subornos, ameaças e sociedades, Arruda 

impedia que outros interessados cobrissem o seu lance, causando prejuízos econômicos, 

pois em sua ausência “se virão subir muito de valor os mesmos contratos”, e conflitos 

com os lançadores a quem subornava e com aqueles que eram seus sócios, visto que não 

cumpria suas promessas. O padre Antônio Luís é um dos exemplos de sociedade 

malsucedida. Segundo os oficiais camarários, em data não indicada, Arruda arrematou 

um dízimo na ribeira do Assú pela quantia de 12.500 cruzados e vendeu três partes, uma 

ao mestre de campo Pedro Ferreira Baptista, outra ao capitão Domingos da Silva Pereira 

e a terceira ao padre Antônio Luís, mas “tirou mais gados que os três sócios e as bestas 

quase todas, e ficando-se com as miunças, [... sem dar] conta aos sócios, [... que] se calam 

pelo temor de que o mesmo... faça alguma violência”.672 

Jerônimo José de Melo e Castro, também denunciou o monopólio praticado por 

Arruda Câmara na capitania da Paraíba, alegando que a prática teria “causado gravíssimos 

                                                           
669 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Op. cit. 
670 Sobre o assunto, cf.: MENEZES, Mozart Vergetti de. Colonialismo em ação... Op. cit. 
671 Ofício do [governador da Paraíba], coronel Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os problemas econômicos da Paraíba, provocados 

pela subordinação; e informando da conduta do [capitão-mor da vila do Pombal]... Op. cit.. 
672 Ofício do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, ao [secretário de estado 

da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando da intimação que sofreu de dois frades do 

Carmo... Ibidem. 
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prejuízos a Fazenda Real”,673 pois, “mancomunado com o seu primo, o provedor José 

Gonçalves de Medeiros”, o capitão-mor arrematou contratos no sertão com prejuízo de 

mais de seis mil cruzados para Sua Majestade. Nessa mesma denúncia, o governador 

aproveitou a oportunidade para questionar a utilidade do capitão-mor para o serviço régio 

e o caráter do provedor, que já havia sido acusado, por Melo e Castro, de praticar 

descaminhos ao lado de membros da família Bandeira de Melo674, grupo opositor ao 

governador, com a proteção do general José César de Meneses. 

Atuando como contratador, segundo cartas de 1773 e 1784, escritas em nome 

dos moradores da vila, Arruda Câmara cobrou o subsídio da carne em época de seca, 

ignorando os danos causados às fazendas dos pobres, e obrigou o povo a lhe vender os 

couros “das rezes que... matam talvez para se servirem... de cama, mesa, estrado e também 

de pregos”.675 Nesse último caso, segundo as denúncias, foi o próprio Arruda – com o 

apoio da câmara, que alegou preocupação com os descaminhos do gado – quem decidiu 

os preços a serem pagos pelos couros, punindo com prisão aos que não concordavam em 

lhe vender e cobrando o subsídio em dobro àqueles “que se servem do couro da sua res 

para o ministério da sua casa”. Para além de uma possível preocupação com o descaminho 

do gado, acreditamos que o interesse de Arruda por esse produto estava atrelado 

principalmente ao seu negócio de curtir couro, pois, ao determinar os preços e obrigar os 

criadores a lhe vender, o capitão-mor conseguia garantir a matéria prima para abastecer 

seu curtume a um baixo custo e sem concorrências. 

Da esfera pública, os crimes de Francisco de Arruda Câmara escalavam para o 

espaço privado. De acordo com a devassa sobre a morte de Maria Saraiva da Silva, 

realizada em 1784, o capitão-mor foi acusado e condenado de/por envenenar a própria 

esposa, além de abrir-lhe o ventre e retirar as vísceras, colocando no lugar alguns panos 
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e ervas para disfarçar quaisquer vestígios de veneno.676 Segundo o capitão José Gonçalves 

Ferreira, uma das testemunhas ouvidas, o capitão-mor havia feito promessa de casamento 

a outra mulher em Goiana, mas, chegando à serra de Santa Ana, onde residiam, encontrou 

sua esposa em pleno estado de saúde, motivo que o levou à envenená-la com uma bebida 

de angelim.677 Além dessa suposta noiva em Goiana, Arruda também foi acusado de 

amancebo com outras mulheres, entre elas Dona Izabel, moça que ele retirou de casa 

“para a gozar com grande sentimento e escândalo dos moradores”, e a filha de Francisco 

Soares de Mascarenhas, que ele deflorou e levou para morar em outra fazenda, mas 

“porque lá se amancebou com outro mandou aos irmãos que a matassem, o que assim 

fizeram”.678 

Apesar das diversas representações expondo os supostos atos de violências e as 

arbitrariedades praticadas, Francisco de Arruda Câmara contou com grandes aliados, 

inicialmente, o governador da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro, e, 

posteriormente, o general de Pernambuco, José César de Meneses. Essa última autoridade 

foi seu principal defensor em todas as ocasiões de denúncia, mesmo naquelas em que o 

governador e ouvidor da Paraíba afirmavam terem provas.679 Ainda em 1775, José César 

alegava que as queixas apresentadas contra Arruda eram falsas, fabricadas por pessoas 

que passaram a odiá-lo ao vê-lo ser amado e estimado por todos.680 Em carta enviada à 

Coroa, datada de 1787, continuou afirmando que o capitão-mor era um ativo e fiel 

executor das suas ordens, um vassalo útil ao serviço régio, pois prendia aos vadios e 

facinorosos que corriam “a buscar o coito naquele sertão, onde não vai Ministro de 

correição se não de três em três anos e com os juízes da terra” que protegiam “alguns 

potentados”, homens que amparavam por puro capricho “tão perniciosa casta de 

gente”.681 
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Os mesmos argumentos podem ser encontrados em carta do ouvidor Luiz de 

Moura Furtado, remetida ao general de Pernambuco em outubro de 1775, após a 

realização de um sumário a respeito da conduta do capitão-mor. De acordo com a versão 

de Furtado, Arruda Câmara era um homem de bem, ativo, valoroso e, principalmente, 

“um rígido fiscal contra os facinorosos que povoam aqueles sertões”, qualidades as quais 

eram avessos os seus inimigos.682 O ouvidor ainda reconheceu como defeito a severidade 

com que o capitão-mor repreendia os delinquentes “com quem ele se enfurece”, mas 

afirmou que esse comportamento se restringia aos ladrões e vadios, por isso sugeriu que, 

como forma de remediar a situação, fosse advertido “pelas sábias instruções [...] sobre o 

método de se regular”; e concluiu sua comunicação afirmando: “eu não tenho encontrado 

outro mais próprio para rebater as insultas dos povos do sertão no posto que exercita, nem 

mais digno [...] de estimação”.683 Assim como Luiz Furtado, o ouvidor Manoel José 

Pereira Caldas também inocentou Arruda em algumas ocasiões, mas esse cenário mudou 

drasticamente ao longo dos anos, quando esse ouvidor tornou-se um severo fiscal de seu 

comportamento e confirmou serem verídicas as queixas de violência e as prisões 

arbitrárias.684 

Apenas em relação ao caso de Manuel da Costa Taveira Braga – morador de 

Olinda preso no sertão por dívida civil –, Francisco de Arruda Câmara sofreu punição. 

Foram sete meses presos na Fortaleza das Cinco Pontas por desobediência ao general 

Manoel da Cunha de Meneses.685 Pelos crimes de abuso de poder, tanto a câmara, quanto 

o ouvidor Pereira de Castro e o governador da Paraíba solicitaram a sua deposição do 

posto de capitão-mor e saída da vila.686 Mas esse pedido não teve efeito algum, pois, além 

de continuar residindo em Pombal, Arruda exerceu o referido posto até o seu falecimento. 

No que toca as denúncias relacionadas ao período em que foi juiz de órfãos, não houve 
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comprovação de nenhum dos crimes, logo não houve condenação.687 Já em relação à 

devassa sobre a morte de sua esposa, como foi dito anteriormente, o capitão-mor foi 

sentenciado à prisão, mas ela não se efetivou porque ele se ausentou da vila e, 

posteriormente, em Lisboa, foi inocentado. 

*** 

 

Francisco de Arruda Câmara – assim como seus parciais e “capitais inimigos” – 

não representam um episódio isolado na capitania da Paraíba ou na própria América 

portuguesa. Era um potentado como tantos outros – ao menos aqueles que assim como 

ele acionaram suas redes – que ascendeu social, política e economicamente servindo à 

Coroa e disputou os espaços de poder disponíveis, fosse no campo militar, jurídico ou 

civil. Reconhecido e protegido por autoridades superiores, Arruda soube conduzir o jogo 

político ao seu favor, estratégia que lhe garantiu perpetuar no poder até 1794 sem que 

sofresse maiores penalidades, apesar das jurisdições que invadiu e dos vexames que 

causou aos demais homens bons do Piancó. 
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Dinâmica é a palavra-chave que define o processo de transmutação do sertão 

como espaço “vazio e desordenado” à condição de território jurisdicional, uma unidade 

espacial controlada e administrada. Este termo também se aplica ao jogo político em torno 

dos espaços de autoridade disponíveis nesse mesmo território, úteis não apenas a 

concretização do projeto régio de colonização, mas também aos que almejavam 

compartilhar de um ethos social, pois a participação na organização administrativa 

garantia poder, influência, honras e privilégios aos seus participantes. Também sintetiza 

a experiência de incorporação do sertão do Piancó ao império lusitano, iniciada ainda em 

fins do século XVII, quando o interior da Paraíba e das demais capitanias do Norte 

tornaram-se alvos da política de expansão das fronteiras da América portuguesa. 

Experiência marcada por disputas interétnicas, conflitos políticos e 

transformações jurisdicionais, a incorporação do Piancó ao império lusitano deu origem 

a um agrupamento humano no alto sertão “paraibano” que, ao longo do século XVIII, se 

consolidou, formando uma sociedade predominantemente mestiça, devido à significativa 

presença e uso da força escrava negra e indígena, e dependente da agricultura para garantir 

seu autossustento e da economia pecuarista para se inserir nos circuitos comerciais. 

Organizada administrativamente por autoridades militares, jurídicas, camarárias e 

religiosas, responsáveis pelo governo do arraial, povoação, julgado, freguesia e vila, 

circunscrições espaciais que determinaram as diferentes formas institucionais de 

ordenamento do território, essa sociedade foi atravessada por caminhos e redes 

sociopolíticas que a colocaram em contato com outros espaços, outras pessoas e interesses 

semelhantes. 

Utilizando-se dos espaços de poder disponíveis e desse contato que os caminhos 

e as redes viabilizaram, muitos moradores desse rincão alcançaram relevância social, 

econômica e política, chegando ao ápice de se tornarem potentados, homens de posses – 

terras e gado – status político – adquirido por meio do exercício de funções de autoridade 

– e apoio bélico em seu favor – militares, escravos e agregados armados –, como foi o 

caso de Francisco de Arruda Câmara. Exercendo poder com o reconhecimento e a 

legitimidade que lhes conferiram as autoridades internas e externas ao sertão, Arruda 

Câmara foi um dos principais agentes políticos do Piancó durante a segunda metade do 

século XVIII, pois soube articular-se e, principalmente, instrumentalizar em benefício 

próprio os conflitos entre os governadores da Paraíba e Pernambuco, intensificados 

durante o período da subordinação, motivos pelos quais se manteve no governo militar 

da vila mesmo após ultrapassar jurisdições alheias e cometer excessos no ofício de juiz. 



Considerações finais | 200 

De modo geral, vimos até aqui que a conquista, a povoação lusitana – somada 

aos indígenas locais e à população africana/afrodescentes – e a organização sociopolítica 

e econômica do sertão do Piancó representaram momentos dinâmicos. Durante a segunda 

metade do século XVIII, em especial, essa dinamicidade foi ainda mais intensa, pois, em 

posse de uma câmara própria, as rivalidades políticas e as disputas de poder foram 

exacerbadas, demandando redes cada vez mais sólidas e extensas e poder para impor 

autoridade e garantir não apenas a defesa dos projetos particulares, mas também a 

manutenção dos seus espaços de mando. 
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