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RESUMO 

 

Neste trabalho pretendemos analisar o papel desempenhado pelo Senado da Câmara da cidade do 

Natal no processo de conquista do sertão da capitania do Rio Grande, a partir da atuação dessa 

instituição e dos homens que nela exerceram cargos oficiais durante a chamada Guerra dos 

Bárbaros, cujos acontecimentos se desenrolaram entre as duas últimas décadas do século XVII e 

as duas primeiras décadas do século XVIII. Consideramos que, estabelecida no litoral desde o 

início do século XVII, a Câmara de Natal foi constituída por indivíduos que atuaram, juntamente 

com outros personagens, no sentido de ordenar e efetivar a conquista colonial sobre os vastos 

sertões do Rio Grande. Dessa maneira, percebemos, através da leitura da documentação 

camarista, que o sertão e a cidade do Natal seriam espaços considerados como opostos, a saber, o 

mundo do caos e da falta de controle régio, em contraposição ao mundo da ordem e da 

cristandade, representado pelo litoral e pelas instituições civis e eclesiásticas nele estabelecidas. 

Mesmo construído a partir do litoral como o espaço da selvageria e da barbárie, o sertão colonial 

também era encarado como um espaço vazio e disponível, possibilitando o avanço da 

colonização e a geração de riquezas para a Coroa e para os moradores da América portuguesa, o 

que despertava o interesse dos diferentes grupos e atores sociais envolvidos no processo de 

conquista, gerando diversos conflitos entre eles. Assim, partimos principalmente da 

documentação oficial produzida pelos camarários da cidade do Natal – nas atas de reuniões da 

Câmara ou em comunicação com outras autoridades da capitania do Rio Grande e do Estado do 

Brasil, e com o próprio centro do império – para analisar de que maneira as concepções 

predominantes na sociedade colonial sobre os sertões e sobre os povos que neles habitavam, além 

dos interesses ligados à efetivação da conquista sobre tais espaços, influenciaram as ações que 

tornaram possível a sua conquista. 

 

Palavras-chave: Capitania do Rio Grande; Senado da Câmara da cidade do Natal; Sertão; 

Guerra dos Bárbaros.  

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En este trabajo pretendemos analizar el papel desempeñado por el Senado de la Cámara de la 

ciudad de Natal en el proceso de conquista del Sertão de la capitanía del Rio Grande, desde la 

actuación de esa institución y de los hombres que en ella ejercieron cargos oficiales durante la 

llamada Guerra de los Bárbaros, cuyos acontecimientos se desarrollaron entre las dos últimas 

décadas del siglo XVII y las dos primeras décadas del siglo XVIII. Consideramos que, 

establecida en la costa desde el inicio del siglo XVII, la Cámara de Natal fue constituida por 

individuos que actuaron juntamente con otros personajes, en el sentido de ordenar y realizar la 

conquista colonial sobre los vastos sertões de Rio Grande. De ese modo, percibimos, a través de 

la lectura de la documentación de la Cámara, que el sertão y la ciudad de Natal serian espacios 

considerados como opuestos, o sea, el mundo del caos y de la falta de control regio, en 

contraposición al mundo del orden y de la cristiandad, representado por la costa y por las 

instituciones civiles y eclesiásticas pertenecientes a él. Incluso construido a partir de la costa 

como el espacio de salvajismo y de la barbarie, el sertão colonial también era visto como un  

espacio vacío y disponible, posibilitando el avance de la colonización y el aumento de riquezas 

para la Corona y para los habitantes de América portuguesa, lo que despertaba el interés de los 

distintos grupos y actores sociales involucrados en el proceso de conquista, generando conflictos 

entre ellos. Por lo tanto, empezamos principalmente por la documentación oficial producida por 

los oficiales de Cámara de la ciudad de Natal – en las actas de reuniones de la Cámara o en 

comunicación con otras autoridades de la capitanía de Rio Grande y del Estado de Brasil, y con el 

propio centro del imperio – para analizar de qué manera las concepciones predominantes en la 

sociedad colonial sobre los sertões  y sobre todos los habitantes que vivían allí, además de los 

intereses enlazados a la realización de la conquista sobre tales espacios, influenciaron las 

acciones que hicieron posible su conquista.  

 

Palabras-clave: Capitanía de Rio Grande; Senado de la Cámara de la ciudad de Natal; 

Sertão; Guerra de los Bárbaros. 
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INTRODUÇÃO 

 

O período compreendido entre a segunda metade do século XVII e o início do século 

XVIII foi marcado pela interiorização da presença lusitana na América portuguesa.  Nessa fase 

do processo de conquista, o sertão
1
 das Capitanias do Norte do Estado do Brasil começou a ser 

integrado às demais regiões coloniais. A ocupação de áreas significativas da faixa litorânea pela 

atividade canavieira e a necessidade de vastas extensões de terra para o desenvolvimento da 

pecuária, principal responsável por esse processo de expansão, levaram a um fluxo crescente de 

moradores interessados na atividade criatória para os espaços situados na porção oeste da 

colônia.
2
 

Como afirma Muirakytan Macêdo, desde o período do domínio holandês (entre as 

décadas de 1630 e de 1650), havia um interesse pelas terras do sertão da capitania do Rio Grande 

e pela atividade pecuária, a fim de dar suporte aos engenhos do litoral, localizados, sobremaneira, 

na capitania de Pernambuco.
3
 Sob o domínio português, pode-se apontar como um dos indícios 

desse interesse os pedidos de sesmarias datados das décadas de 1660 e 1670, que seguiam, 

inicialmente, o curso dos rios Ceará-Mirim, Potengi, Jundiaí, Trairi, Jacu e Curimataú, em 

direção ao oeste, chegando até as áreas mais próximas dos rios Acauã e Açu, abrindo espaço para 

o estabelecimento de colonos no sertão da capitania. Esses cursos d’água, aponta Macêdo, seriam 

extremamente importantes para o estabelecimento da pecuária nessas áreas mais afastadas da 

faixa litorânea, tendo em vista as difíceis condições climáticas da região.
4
  

A ocupação destes sertões pelos luso-brasileiros, entretanto, não ocorreu de forma 

pacífica, como um processo natural, de forma ininterrupta e contínua. Muito pelo contrário, foi 

um processo marcado por recuos e pelo caráter descontínuo, pois desencadeou uma série de 

conflitos entre as populações indígenas que habitavam essas áreas, identificadas como tapuias,
5
 e 

                                                 
1
 A categoria sertão, no período colonial, referia-se a vastas áreas que formalmente faziam parte do Império, mas 

estavam afastadas dos centros do poder metropolitano e de seus representantes na colônia. Sobre tais áreas as 

autoridades portuguesas pouco sabiam, nem sequer tinham um controle efetivo. Ver AMADO, Janaína. Região, 

sertão, nação. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n. 15, 1995, p. 145-151. 
2
 PIRES, Maria Idalina da Cruz. Guerra dos Bárbaros: resistência indígena e conflitos no nordeste colonial. Recife: 

FUNDARPE, 1990. p. 31. 
3
 MACÊDO, M. História e espaço seridoenses entre os séculos XVII e XIX. Mneme – Revista Virtual de 

Humanidades. CERES. Vol. 01, n.01. p. 01-50. 2000. 
4
 Idem. 

5
 Tapuia seria um termo genérico utilizado pelos povos indígenas Tupi, habitantes do litoral, para se referir às 

populações que habitavam as áreas mais afastadas da zona costeira. Entre essas populações podemos citar os da etnia 

Tarairiú, que habitavam o sertão da Capitania do Rio Grande e dividiam-se em vários subgrupos, como os Janduí, 
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os colonos. A expressiva presença de nativos nesses espaços entrou em choque com a concepção 

– verificável em vários documentos do período colonial – de que o sertão correspondia a um 

“vazio demográfico” e estava disponível para a efetivação dos interesses da Coroa.
6
 O que se 

percebe é que esses povos originários estabeleceram relações diversas com os moradores que ali 

se fixaram, variando dos contatos amistosos à resistência pelas armas. 

O mais duradouro desses conflitos, denominado de Guerra dos Bárbaros, ocorreu em 

momentos distintos – ao longo de mais de meio século – nos sertões das capitanias da Bahia, de 

Pernambuco, da Paraíba, do Ceará Grande e, principalmente, do Rio Grande. É justamente aos 

acontecimentos que ocorreram nesta última capitania que daremos maior atenção no presente 

trabalho. Pretendemos, dessa maneira, analisar o posicionamento e a atuação dos oficiais da 

Câmara de Natal durante a ação bélica movida pelas tropas coloniais contra os indígenas Tarairiú 

nos sertões da capitania do Rio Grande. Daremos enfoque às ações movidas no âmbito dessa 

instituição e aos interesses que moveram esses camaristas nos diferentes momentos desse 

contexto de expansão territorial, resistência indígena, repressão e efetivação da conquista, criando 

as possibilidades para a colonização desses espaços. A análise da documentação produzida pelos 

oficiais da Câmara entre as décadas finais do século XVII e as primeiras décadas do século XVIII 

demonstra que a atuação do concelho da cidade do Natal seria um componente importante – 

assim como em outras partes da América portuguesa – desse processo de conquista e para a 

aplicação das leis da Coroa nas povoações do Rio Grande. 

De acordo com Cláudia Damasceno Fonseca, o concelho seria a unidade político-

territorial básica do império português, tanto no reino quanto nas colônias. Cada uma dessas 

unidades era administrada por uma câmara, que só poderia existir em povoações com o título de 

vila ou cidade e que possuíam um território sob sua jurisdição, exercendo influência sobre 

                                                                                                                                                              
Canindé, Ariú, Panati, Pega, entre outros. Ver LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na 

colonização do Rio Grande do Norte. Mossoró: Fundação Vingt-um Rosado, Instituto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Norte, 2003. p 135-142; e 155. Tal denominação foi incorporada pelos conquistadores lusitanos, que 

passaram a conceber os povos indígenas a partir do binômio Tupi-tapuia, que também representava uma bipolaridade 

geográfica: litoral-sertão. Ver também PUNTONI, Pedro. Guerra dos Bárbaros: povos indígenas e a colonização 

do sertão do nordeste do Brasil. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em História Social, FFLCH/USP, 

São Paulo-SP, 1998. p. 44-46. 
6
 OLIVEIRA, João Pacheco de. Os indígenas na fundação da colônia: uma abordagem crítica. In: FRAGOSO, João; 

GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Brasil Colonial: volume 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 

187; e CORRÊA, Dora Shellard. Historiadores e cronistas e a paisagem da colônia Brasil. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, ANPUH, v. 26, n. 51, Jan/Jun, 2006. 
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espaços situados além dos limites do núcleo urbano principal (sede do concelho).
7
 Como afirmam 

António Manuel Hespanha e Ana Cristina Nogueira, os concelhos se configuravam como uma 

“sede de jurisdição política e judicial de primeira instância”, possuindo uma centralidade bem 

definida, representada pela câmara; apesar de não se constituírem em uma unidade territorial 

homogênea.
8
 A necessidade de administração e de aplicação da justiça, a fim de regular a vida 

dos moradores que se estabeleceram nas áreas conquistadas pelos lusitanos, ocasionou a 

transposição dessas unidades políticas para as diversas colônias portuguesas espalhadas pelo 

mundo.
9
 

A expansão colonial, portanto, levou essa forma de organização do espaço e essas 

instituições para as terras do além-mar, figurando as câmaras municipais, como afirma Charles R. 

Boxer, entre as principais representações do poder real/metropolitano nas diversas áreas coloniais 

portuguesas. Para o autor, as câmaras e as irmandades de caridade (a exemplo da Santa Casa de 

Misericórdia) constituíam-se nos principais pilares de todo o império, apesar de sua configuração 

variar de acordo com as realidades sociais de cada localidade.  Levando-se em consideração que 

as dificuldades de comunicação e as grandes distâncias entre as povoações tornavam 

extremamente difícil o controle por parte da Coroa, pode-se afirmar que as câmaras possuíam 

“uma larga margem de autonomia”.
10

 Eram formadas por setores dominantes da sociedade 

colonial, levando ao exercício de “autoridades negociadas” e de um poder relativamente 

descentralizado. Nas palavras de A. J. R. Russell-Wood, “a Câmara advogava, articulava e 

protegia os interesses das elites locais”.
11

  

Para Maria Fernanda Bicalho, apesar de as câmaras garantirem certa uniformidade 

administrativa ao império português, o seu funcionamento estava ligado à realidade de cada área 

colonial, muito em virtude de serem formadas pelos homens que possuíam destaque nas vilas e 

cidades onde eram instituídas. Estes indivíduos, geralmente sesmeiros e proprietários de 

                                                 
7
 FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e vilas d’el rei: espaço e poder nas Minas setecentistas. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2011. p. 27-30. 
8
 Ver HESPANHA, António Manuel & NOGUEIRA, Ana Cristina Nogueira. O quadro espacial. In: MATTOSO, 

José (Org.). História de Portugal. Lisboa: Editorial Estampa, 1993. p. 35-37. 
9
 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Os municípios e a justiça na colonização portuguesa do Brasil – na primeira 

metade do século XVIII. In: ALMEIDA, Suely Creusa Cordeiro de; SILVA, Gian Carlo de Melo; SILVA, Kalina 

Vanderlei; SOUZA, George Félix Cabral de. (orgs). Políticas e estratégias administrativas no mundo Atlântico. 

Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012. p. 49-50. 
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 BOXER, Charles R. Conselheiros municipais e irmãos de caridade. In: ______. O império marítimo português 

(1415-1825). Lisboa: Edições 70, 2014. p. 267-286. 
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 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro, 1500-1808. Revista Brasileira de 

História. 1998, vol. 18, n. 36. 
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escravos, formavam uma “nobreza da terra”, que conseguia mercês junto ao poder régio a partir 

de seus feitos. Essa “economia moral do dom” – baseada na ideia de reciprocidade – garantia, 

portanto, o reforço da ligação entre o monarca e os seus vassalos, espalhados pelo vasto império 

ultramarino português.
12

 A possibilidade de comunicação direta entre o monarca e suas câmaras 

espalhadas no ultramar estreitavam os laços entre o centro e a(s) periferia(s) do império, trazendo 

simbolicamente à colônia a figura do rei, visto como um “pai”, atento às demandas dos seus 

vassalos e disposto a resolver, na medida do possível, os problemas de seus “filhos”, que dessa 

maneira reforçavam seus laços com o monarca.
13

  

Ainda de acordo com a autora, a participação desse grupo de “principais da terra” no 

povoamento da colônia, na manutenção da mesma e na conquista dos vastos sertões, repletos de 

povos indígenas considerados hostis, eram apresentados como justificativa junto ao rei para a 

concessão de honras e privilégios. Bicalho atenta para o fato de que, no Rio de Janeiro e em 

outras câmaras municipais da América portuguesa, essa comunicação com Lisboa possibilitava 

negociações entre o monarca e as elites locais, que tratavam de valorizar a sua própria atuação 

para a manutenção e ampliação do império – agindo, portanto, a serviço do rei e defendendo os 

seus próprios interesses.
14

  

Em seu importante estudo sobre a Câmara municipal do Recife, George Félix Cabral de 

Souza afirma que, apesar dessas instituições funcionarem sob um “arcabouço comum”, oferecido 

pela legislação portuguesa, deve-se levar em consideração que o seu funcionamento na América 

era influenciado decisivamente pelas conjunturas ligadas à colonização dos espaços a conquistar. 

O caráter bélico do empreendimento colonial nessas terras – algo que não havia ocorrido com a 

mesma intensidade na África e na Ásia – reforçou, em diversas ocasiões, a necessidade das 

câmaras desempenharem, também, funções militares no mundo colonial americano.
15

 Acerca 

desse aspecto, para o caso específico da capitania do Maranhão, Helidacy Corrêa aponta que a 

Câmara de São Luís “impulsionou as ações conquistadoras, garantindo o processo de dominação 
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 BICALHO, Maria Fernanda B. As câmaras ultramarinas e o governo do Império. In: ______; FRAGOSO, João; 
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 Idem. p. 384-387. 
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imperial”, e estreitando os vínculos entre as elites locais e o centro. O poder atribuído a esses 

grupos locais, portanto, era uma condição imprescindível para a “colonização da terra”.
16

 

Para o caso do concelho sediado na cidade do Natal, Carmen Alveal, em pesquisas 

recentes sobre a governança e a formação da elite na capitania do Rio Grande, aponta que esse 

grupo – ocupante de cargos administrativos na Câmara, aliando poder econômico e político – não 

seria tão “local” assim, já que era formado por indivíduos que possuíam sesmarias na própria 

capitania e em capitanias vizinhas (Paraíba, Pernambuco e Ceará Grande). Foram justamente 

esses homens que, juntamente com outros personagens, vindos de outras partes da colônia, 

empreenderam a conquista dos sertões do Rio Grande.
17

 Dessa maneira, podemos afirmar que, no 

contexto da Guerra dos Bárbaros, os interesses dessa elite – fosse pelo acesso a novas sesmarias 

no sertão, pela concessão de mercês, entre patentes, cargos e privilégios, ou pelo acesso à mão de 

obra escrava indígena, através da “guerra justa”
18

 – conduziriam suas ações e, portanto, 

condicionavam a atuação dos oficiais da Câmara de Natal. Portanto, a atuação dessa instituição 

no avanço da conquista sobre os sertões da capitania, algo já apontado pelo historiador Thiago 

Alves Dias, confirma o papel exercido pelos concelhos municipais no processo colonizador.
19

 

A década de 1680 seria um marco inicial importante para tal estudo, já que foi nesse 

momento que passaram a ser mais frequentes os relatos referentes aos ataques de indígenas 

contra os colonos – e os prejuízos daí decorrentes – no sertão da capitania do Rio Grande. 

Podemos considerar esse período como o momento de princípio dos conflitos, com a morte de 

um morador da região do Assu pelas mãos dos tapuias sendo registrada pelos oficiais da Câmara 

de Natal no ano de 1681, data que utilizamos como ponto inicial para o recorte do presente 
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trabalho. As tensões acabaram se intensificando ao longo dessa década, com o início da guerra 

propriamente dita em 1687, que ganharia, nos anos seguintes, características cada vez mais 

violentas, ao ponto da Guerra dos Bárbaros ser considerada por Pedro Puntoni como uma “guerra 

de extermínio” e de “limpeza do território”.
20

 Não caberia a esse novo momento, sobretudo no 

período de maior resistência por parte dos nativos do sertão, o pensamento de integrá-los à 

sociedade colonial, que norteava as ações de catequese com relação aos povos Tupi, habitantes da 

costa.
21

 A oposição dos tapuias ao estabelecimento dos moradores luso-brasileiros no sertão 

levou a um processo de expansão territorial/interiorização marcado pela descontinuidade até as 

duas primeiras décadas do século XVIII, quando se consolidou a conquista sobre esses espaços. 

Tomamos, dessa maneira, o ano de 1722 como recorte final da pesquisa, quando os camarários da 

cidade do Natal, ao solicitarem privilégios junto à Coroa, enfatizaram as suas ações – e de seus 

antecessores – na guerra contra os indígenas e, de certo modo, declaravam finalizados os 

conflitos pela posse das terras do sertão do Rio Grande. 

Analisando o discurso beligerante e, em algumas ocasiões, pacificador dos ocupantes dos 

cargos da Câmara de Natal – representantes da elite local – podemos identificar motivações 

pessoais e/ou de grupo, estimulando e direcionando suas ações e proposições. As solicitações 

feitas pelos oficiais dessa instituição – assim como suas proposições e sua preferência por certas 

formas de agir, a depender do momento do conflito – revelavam interesses diversos, como o 

acesso às terras e à mão-de-obra dos indígenas, levando a disputas e/ou alianças com os diversos 

grupos vindos de outras partes da América portuguesa (sobretudo, os paulistas e os senhores de 

terras provenientes das capitanias vizinhas), cujo envolvimento na guerra poderia prejudicar ou 

favorecer os interesses da elite local. A fim de compreendermos até que ponto os anseios dessa 

elite foram concretizados ou prejudicados pela ação dos outros grupos envolvidos na guerra, 

estenderemos nossas análises até o início da terceira década do século XVIII, já que em 

princípios desse século, com a diminuição considerável das ações de resistência dos indígenas, as 

prioridades passaram a ser as demarcações de terras e a exploração do trabalho dos nativos na 

capitania, fossem eles escravos – reduzidos a tal condição através da “guerra justa” – ou livres, 

no caso dos grupos que se submeteram à catequese nos aldeamentos administrados pelas ordens 

religiosas. 
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Tradicionalmente tratada como Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariris, a 

guerra de conquista do sertão das Capitanias do Norte do Estado do Brasil está ligada a eventos 

que se estenderam do Recôncavo Baiano até o interior do atual estado do Maranhão. Apesar de se 

referirem a momentos e espaços distintos de expansão territorial e conquista, os termos utilizados 

passam a ideia de um único conflito, a despeito de podermos identificar momentos singulares 

nesse processo de avanço da colonização sobre o sertão das ditas capitanias. O pesquisador Pedro 

Puntoni, analisando essa questão, faz distinção entre dois momentos específicos na chamada 

Guerra dos Bárbaros: aos eventos ocorridos no sertão da Bahia intitulou de Guerras do 

Recôncavo (1651-1679), e, ao tratar da conquista do interior das capitanias do Rio Grande e do 

Ceará Grande, utilizou a terminologia Guerra do Açu ou “Guerras do Açu” (1687-1699), 

reforçando o caráter não unitário desses conflitos.
22

 Corroborando com essa ideia, a historiadora 

Kalina Vanderlei Silva atenta para o fato de que a chamada Guerra dos Bárbaros só apresenta 

unidade aos olhos da Coroa portuguesa e das autoridades coloniais, referindo-se essa expressão a 

um conjunto maior de conflitos que mantinham pouca ou nenhuma relação entre si.
23

 

Para Puntoni, o termo Confederação dos Cariris se mostraria inadequado, já que os povos 

indígenas envolvidos nessas guerras pertenciam também a outras etnias – como os Tarairiú, 

habitantes dos sertões das capitanias do Rio Grande e do Ceará Grande –, além de não haver 

evidências de que tenha ocorrido a tal confederação de etnias rebeldes. Utilizaremos o termo 

“Guerra dos Bárbaros”, apesar do problema que reside em seu etnocentrismo evidente, por se 

referir a um conjunto maior – apesar de heterogêneo – de conflitos ocorridos em outras 

Capitanias do Norte do Estado do Brasil, sendo possível, também, pensarmos na ocorrência de 

“guerras dos bárbaros”, entre 1650 e 1720.
24

 Além disso, essas terminologias transmitem a ideia 

de uma guerra que parte unicamente dos indígenas, o que não condiz com o nosso pensamento, já 

que o enfrentamento entre as forças coloniais e as populações nativas que habitavam esses sertões 

seria o resultado, sobretudo, de um processo de expansão das áreas ocupadas pela atividade 

pecuária na América portuguesa.  

Aos eventos ocorridos no sertão da capitania do Rio Grande – sobre os quais nos 

debruçaremos com maior atenção – convencionou-se o uso do termo Guerra do Açu, sendo 
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considerada uma temática de extrema relevância para a história local. O primeiro autor que 

abordou a temática foi Vicente Lemos, cujo livro, intitulado Capitães-Mores e Governadores do 

Rio Grande do Norte, foi publicado em 1912. O autor concentrou suas análises na atuação dos 

capitães-mores que foram nomeados para a capitania do Rio Grande, utilizando-se, inclusive, de 

documentos relativos às relações estabelecidas por esses personagens com os oficiais da Câmara 

de Natal e com outras autoridades da América portuguesa.
25

 Sua obra foi extremamente relevante 

para as pesquisas subsequentes, levadas a cabo por Augusto Tavares de Lira,
26

 Rocha Pombo
27

 e 

Luís da Câmara Cascudo.
28

 Imbuídos na pretensão de construir uma História do Rio Grande do 

Norte, suas abordagens – possivelmente devido a essa mesma pretensão, condizente com a época 

em que foram produzidas as obras – constituíram-se em discursos localistas, já que não 

estabeleceram relações, por exemplo, entre os fatos ocorridos na capitania do Rio Grande com 

aqueles ocorridos no Recôncavo Baiano, que possuíam – apesar de não fazerem parte de um 

mesmo conflito – uma lógica semelhante de interiorização, resistência indígena e conquista. 

Apesar de Câmara Cascudo enfatizar as ações dos colonos com o objetivo de ter acesso à 

mão de obra escrava indígena,
29

 suas análises dos conflitos ocorridos no sertão do Rio Grande – 

assim como as anteriores, de Tavares de Lira e de Rocha Pombo – deram grande relevância à 

aliança estabelecida entre os Janduí e os holandeses, no período em que os flamengos dominavam 

a capitania do Rio Grande. Em uma perspectiva lusófila, Cascudo, ao mencionar os ataques aos 

engenhos de Uruaçu e Cunhaú, na década de 1640, enfatizou a crueldade do alemão Jacob Rabi, 

aliado dos flamengos, e de seus “bestiais auxiliares”, referindo-se aos nativos do sertão. 

Comentou ainda que “Rabi não tentou elevar o espírito selvagem mas fez ele próprio um curso 

prático de barbaridades proveitosas”.
30

 Discutindo as causas da Guerra dos Bárbaros, Tavares de 

Lira afirmou, em sua obra História do Rio Grande do Norte, que enquanto as negociações entre 
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os holandeses e a Coroa portuguesa avançavam, no período post bellum, os batavos mantinham 

“insidiosamente os fermentos de agitação na colônia, para deles tirar partido”.
31

  

Percebe-se, portanto, que dois eixos eram utilizados por esses autores para explicar a 

Guerra dos Bárbaros: a suposta bestialidade dos indígenas do sertão e a interferência holandesa, 

estimulando os Janduí a guerrear contra os colonos luso-brasileiros. Tais análises, a nosso ver, 

diminuíram a importância do próprio contexto de expansão da pecuária em direção aos sertões e 

o papel decisivo que esse avanço colonial desempenhou para a ocorrência dos conflitos, já que 

interferia de forma significativa nos territórios e no modo de vida desses nativos. Não 

consideraram, também, os interesses dos próprios indígenas nas suas políticas de aliança com 

europeus e nos conflitos em que se envolveram, além de tratarem esses nativos de forma 

homogênea. Por fim, as abordagens desses autores trataram, por muitas vezes, o elemento 

colonizador como um bloco único, também homogêneo em interesses e formas de agir. A atuação 

dos senhores de engenho das capitanias vizinhas, dos bandeirantes paulistas e dos oficiais da 

Câmara de Natal parecem ações coesas, frutos de objetivos unitários, cuja única finalidade seria o 

fim da guerra e o desenvolvimento da pecuária no sertão. 

Os conflitos estabelecidos entre os agentes da conquista foram observados na análise de 

Afonso d’Escragnolle Taunay. Sua monografia sobre a Guerra dos Bárbaros, escrita na década de 

1930, objetivava analisar, principalmente, as “obras do bandeirismo paulista na redução dos 

índios do Nordeste e do Maranhão”,
32

 demonstrando uma afinação entre suas análises e a ideia 

que considerava os sertanistas provenientes de São Paulo como fundadores da nação, cuja 

atuação teria sido decisiva na consolidação do território brasileiro. Em uma perspectiva elogiosa 

da atuação dos paulistas no conflito, Taunay, por exemplo, refere-se a Bernardo Vieira de Melo – 

capitão-mor do Rio Grande entre os anos de 1695 e 1701, que se envolveu em conflitos com o 

Mestre-de-Campo Manoel Álvares de Morais Navarro – como alguém invejoso, pois desejava a 

posição de comando que o Governo Geral havia atribuído a Navarro. Para o autor, Vieira de 
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Melo, juntamente com outros moradores do Rio Grande, atuaram deliberadamente no intuito de 

prejudicar as ações de Morais Navarro na capitania.
33

 

Análises mais críticas sobre a atuação desses diversos agentes, entretanto, encontramos 

nas obras historiográficas datadas dos anos finais do século XX, produzidas por Maria Idalina da 

Cruz Pires e Pedro Puntoni. Esses autores levaram em conta os diferentes interesses dos grupos 

que se envolveram na guerra, buscando analisar as divergências estabelecidas entre os forasteiros 

– paulistas e moradores e autoridades de Pernambuco, sobretudo –, nas quais também se 

envolveram os moradores da capitania do Rio Grande, naquilo que Maria Idalina intitulou de 

“conflitos dentro do conflito”, apontando para a heterogeneidade e a falta de unidade dos agentes 

coloniais.
34

 Os trabalhos desses pesquisadores analisaram, sobretudo, as ações empreendidas por 

esses forasteiros, deixando uma lacuna no que diz respeito aos posicionamentos da elite local, 

possuidora de terras e/ou ocupante de cargos oficiais no Senado da Câmara da cidade do Natal, 

que atuou em diversas ocasiões no sentido de resguardar os interesses dos moradores do Rio 

Grande e, sobremaneira, dos grupos que ocupavam os cargos da Câmara. 

 Outra inovação importante dos trabalhos desses dois autores seria a discussão sobre as 

concepções que os colonos possuíam acerca dos povos indígenas da América, classificando-os 

em torno de uma bipolaridade entre os Tupi e os tapuias, reservando aos primeiros a catequese e 

aos segundos, considerados bárbaros, a guerra. Para Pires e Puntoni, portanto, essas concepções 

acerca dos povos não-Tupi devem ser levadas em consideração quando analisamos a Guerra dos 

Bárbaros.
35

 Dessa maneira, um maior enfoque passou a ser dado às justificativas apresentadas 

pelos moradores para legitimar a guerra e garantir o auxílio das autoridades coloniais e da própria 

Coroa nas campanhas contra os nativos do sertão.  

Data de 1984 a primeira pesquisa a nível local que concentrou sua análise nas populações 

indígenas que habitavam o sertão da capitania do Rio Grande. Índios do Açu e do Seridó, de 

autoria de Olavo de Medeiros Filho, foi uma obra que, além de reunir informações – provenientes 

de cronistas do período colonial – sobre o modo de vida desses nativos, analisou alguns eventos 
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ligados ao avanço da pecuária sobre os sertões e à própria Guerra dos Bárbaros, utilizando-se de 

documentos como cartas de sesmarias e correspondências provenientes da Câmara de Natal.
36

 

Os trabalhos posteriores de Fátima Martins Lopes e de Helder Alexandre de Medeiros 

Macedo contribuíram com a temática, sobretudo por terem buscado evidenciar as ações e 

motivações dos próprios indígenas ao longo do processo de conquista na capitania. Fátima Lopes 

se concentrou, em sua pesquisa de mestrado, no estabelecimento das missões religiosas na 

capitania do Rio Grande, analisando o impacto que a colonização trouxe para o modo de vida 

desses povos – no litoral e no sertão – e como se deram as relações estabelecidas entre eles e a 

sociedade colonial, além dos constantes conflitos envolvendo moradores e religiosos. Tanto a 

resistência empreendida contra o avanço da pecuária, quanto a atuação dos Tupi e dos tapuias 

como soldados e trabalhadores na sociedade que se formava foram objeto de análise da autora.
37

 

Já Helder Macedo buscou se contrapor à tese do desaparecimento indígena após a Guerra dos 

Bárbaros, considerando – sem negar a violência do processo de conquista – as trocas culturais 

entre colonizadores e nativos, que acabaram se inserindo, ao longo do século XVIII, na sociedade 

colonial sertaneja, na condição de escravos ou homens livres.
38

 As duas obras, portanto, 

enriqueceram a discussão sobre esse contexto, considerando os indígenas como agentes ativos no 

processo de colonização do Rio Grande, sendo personagens atuantes e detentores de motivações e 

interesses próprios diante realidade colonial. 

As trocas culturais estabelecidas entre indígenas e luso-brasileiros também foi tema da 

pesquisa de Soraya Geronazzo Araujo. Abordando as modificações nas formas de se fazer a 

guerra durante o processo de conquista do sertão, Araujo procurou perceber como as táticas e 

estratégias bélicas dos indígenas e das tropas coloniais – notadamente os paulistas – foram se 

transformando em função dos eventos da Guerra dos Bárbaros. A experiência da guerra, dessa 

maneira, levou a adaptações de ambos os lados, respondendo a necessidades específicas ligadas 

ao desenrolar dos conflitos.
39

 

No âmbito das produções recentes do Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tivemos os trabalhos produzidos por Tyego 
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Franklin da Silva e Patrícia de Oliveira Dias, integrantes do Laboratório de Experimentação em 

História Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LEHS-UFRN), sobre os 

processos de territorialização das ribeiras do Assu e do Apodi, respectivamente. Suas pesquisas, 

ao enfocarem a conquista desses espaços situados no sertão da capitania do Rio Grande e nos 

limites dessa com a do Ceará Grande, discutiram as diferentes relações estabelecidas entre os 

membros da elite local e as tropas coloniais envolvidas na ação repressiva contra os indígenas.
40

 

Esses trabalhos enfatizaram as ações de diferentes grupos que possibilitaram a conquista do 

sertão do Rio Grande. Ao observar essa expansão e conquista sob a ótica da Câmara de Natal, 

objetivamos analisar como esse processo – por vezes bloqueado e impedido pela resistência 

indígena – foi visto e pensado a partir do litoral.   

Dessa maneira, o foco do presente trabalho está na atuação e nos posicionamentos da 

Câmara da cidade do Natal e dos seus oficiais na chamada Guerra dos Bárbaros. Além de termos 

discutido os interesses individuais envolvidos na conquista do sertão, analisamos o papel da 

Câmara enquanto instituição régia no Rio Grande (a única de seu tipo na capitania até meados do 

século XVIII), o que demandava de seus oficiais certa preocupação com os interesses da Coroa 

nesse processo, procurando não apenas garantir a conquista, mas conferir relativo ordenamento e 

controle sobre o espaço da capitania. Buscamos, para tanto, demonstrar como se deram e em que 

justificativas se baseavam as solicitações de “guerra justa” feitas pelos oficiais da Câmara de 

Natal às autoridades coloniais e metropolitanas, dando ênfase ao discurso dos membros dessa 

instituição sobre o sertão e os indígenas que nele habitavam. Ao analisarmos as proposições feitas 

pelos oficiais camaristas ao longo do conflito, pudemos discutir as disputas estabelecidas com as 

tropas vindas de outras partes da colônia. Por fim, a partir dessas disputas, verificamos alguns 

benefícios obtidos, a partir da guerra, pelos homens que exerceram cargos nessa instituição – e 

em que medida os interesses desses homens foram beneficiados ou prejudicados pela participação 

das tropas provenientes de São Paulo, de Pernambuco e de outras capitanias do Estado do Brasil. 

Um dos aspectos centrais do presente trabalho é analisar a lógica de avanço da presença 

lusitana na América através da incorporação de novos espaços, que seriam integrados à sociedade 

colonial. Dessa forma, utilizaremos a categoria sertão para nos referirmos às áreas que viriam a 
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ser efetivamente colonizadas durante e após esse processo de conquista. É preciso, portanto, 

discutir tal categoria e de que maneira ela se articula ao contexto do conflito que se pretende 

analisar. Muito mais do que uma simples delimitação espacial (uma área distante do litoral) ou 

uma caracterização climática (região de clima semi-árido), o termo “sertão” seria uma 

terminologia utilizada, no período colonial, para designar áreas que, do ponto de vista formal, 

pertenciam ao império; porém, não estavam integradas a ele nos aspectos culturais, políticos e 

econômicos. Ou seja, áreas em que a influência e o domínio metropolitanos não eram tão 

evidentes.
41

 

O sertão, segundo Janaína Amado, foi construído – a partir do litoral – como o “espaço do 

outro”, da ausência da autoridade régia.
42

 Dessa forma, a partir do Senado da Câmara da cidade 

do Natal, instituição ligada ao centro do império, situada na costa e representante do poder da 

Coroa na capitania do Rio Grande, pretendemos analisar como se construíram imagens desse 

sertão e dos povos que nele habitavam, e de que forma estas imagens também foram afetadas 

pelo contexto de expansão, guerra e conquista, entre fins do século XVII e o início do século 

XVIII. Vale salientar, como já frisamos, que, até meados do século XVIII, não havia outras vilas 

ou cidades no Rio Grande, sendo Natal a principal povoação dessa capitania e o seu centro 

político – ou seja, a sede do seu único concelho. Desse modo, o espaço sob jurisdição da Câmara 

de Natal se estendia para além dos limites da cidade, alcançando as outras povoações da faixa 

litorânea e as áreas mais distantes da costa onde estivessem estabelecidos moradores luso-

brasileiros. A Câmara se constituiria, com o processo de interiorização iniciado nas décadas de 

1660 e 1670, em um importante canal de comunicação dos moradores do sertão com as 

autoridades coloniais e com o reino.  

De acordo com o geógrafo Antônio Carlos Robert Moraes, um processo de expansão não 

significava obrigatoriamente que haveria colonização, já que essa última pressupõe “fixação e 

perenidade”, o que não seria possível enquanto houvesse resistência das populações indígenas. 

Para o autor, a colonização está ligada à montagem de uma estrutura que favoreça o colonizador, 

e tal montagem ocorre por intermédio de um “componente de violência” contra os nativos. Os 

indígenas, na perspectiva do império português e de suas instituições administrativas situadas na 

colônia, eram parte do território e eram considerados como “atributos do espaço”. Ou seja, o 
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controle sobre o espaço estava associado ao controle sobre os povos que o ocupavam 

originalmente, sendo esse elemento considerado como a “chave da conquista”; e o adensamento 

demográfico de origem europeia era o principal atributo para se qualificar uma determinada 

área.
43

 Podemos afirmar, portanto, que o processo de expansão (ou interiorização) na capitania do 

Rio Grande – que se iniciou entre as décadas de 1660 e 1670, com a doação de sesmarias nos 

espaços situados na porção oeste da capitania, afastados da costa – seria efetivado apenas décadas 

mais tarde, com a submissão das populações indígenas que habitavam o sertão, através da ação 

bélica, garantindo as condições favoráveis para a sua colonização. 

Robert Moraes afirma que as áreas pouco conhecidas, que constituíam a maior parte dos 

espaços coloniais, atuavam com bastante força no imaginário dos moradores, já que havia uma 

ideia de constante expansão dos domínios da Coroa sobre os territórios de suas colônias no além-

mar. Assim, em uma classificação pensada por esse autor, consideramos o sertão do Rio Grande 

como um fundo territorial. Tais espaços eram pensados pelos agentes colonizadores enquanto 

áreas que possibilitariam a expansão e o avanço da colonização. Em outras palavras, seriam 

espaços que deveriam ser apropriados posteriormente, sobre os quais se projetava a lógica de uma 

“expansão progressiva”. A própria partilha colonial, realizada pelas potências europeias no 

contexto das grandes navegações, já considerava esses espaços de “expansão potencial” para o 

futuro.
44

  

A colônia, dessa maneira, seria um “território com construção”, em que a apropriação de 

novos espaços (sertões/fundos territoriais) e a incorporação dos mesmos ao território colonial 

seria uma constante. A partir disso, entende-se que o território não existe “como realidade 

puramente natural”, sendo necessário “uma sociedade que o crie e qualifique”; e, portanto, deve 

ser considerado como um elemento “socialmente produzido, um resultado da relação de um 

grupo humano com o espaço que o abriga”.
45

 No mundo colonial que se constituía entre os 

séculos XVI e XVIII, o estabelecimento de povoações (vilas e cidades) estava intimamente 

ligado a esse processo, pois o avanço sobre os espaços contíguos a esses núcleos de povoamento 

e a articulação entre eles produzia a região colonial. E era a partir desses núcleos, também, que o 
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território seria administrado e fiscalizado,
46

 com o estabelecimento dos concelhos municipais e de 

outras instâncias que representavam o poder político da Coroa no além-mar. 

Assim, o sertão – considerado como o espaço da desordem e da falta de controle régio – 

pode ser entendido como o oposto do núcleo urbano
47

 e da região colonial, ou, de acordo com 

Cláudia Damasceno, como o contrário do território.
48

 Além disso, esses espaços não seriam 

considerados apenas como áreas de difícil incorporação ao império, podendo também ser 

encarados como um perigo iminente à colonização, na medida em que abrigavam populações 

nativas consideradas hostis, que poderiam representar uma ameaça às povoações já estabelecidas 

e consolidadas. 

Esse parece ter sido o caso da capitania do Rio Grande, entre fins do século XVII e o 

início do século XVIII. A cidade do Natal e as demais povoações da faixa litorânea, nesse 

contexto, estiveram no limiar entre o mundo circunscrito e conquistado – entenda-se colonizado – 

pelos luso-brasileiros e os vastos sertões, repletos de povos considerados bárbaros e que 

ameaçavam a frágil estabilidade daquele mundo. O baixo nível de povoamento da sede do 

concelho no período por nós analisado (tema que discutiremos no segundo capítulo dessa 

dissertação) colocou os moradores dessa localidade e de outras partes da capitania sob constante 

ameaça, demonstrando que o processo de formação do território da capitania do Rio Grande não 

se daria, simplesmente, através de um avanço progressivo dos colonos sobre o espaço; mas seria 

marcado por momentos de estagnação e, até mesmo, de recuo. 

Outra ideia importante para o presente estudo é a noção de integração, a partir das 

reflexões do sociólogo norte-americano Edward Shils, autor de Centro e Periferia. Para Shils, a 

integração é aquilo que liga os membros de uma referida sociedade entre si e a um centro 

específico, possibilitando que as partes da referida sociedade se constituam em uma sociedade 

una. Em suma, a integração se refere às relações estabelecidas pelo centro com as suas periferias. 

Entretanto, tal fenômeno, ocorre de maneira heterogênea no interior de uma dada sociedade, 

podendo variar nas suas diversas partes e também ao longo do tempo, não se dando de maneira 

homogênea ou contínua.
49

 Ainda de acordo com o mesmo autor, a noção de territorialidade, ou 
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seja, a identificação dos indivíduos que compõem uma sociedade com um território específico – 

mesmo que os limites desse território sejam variáveis, indefinidos e imprecisos – seria de extrema 

importância para a existência e a integração dessa sociedade.
50

 Parece-nos ser o caso da 

sociedade colonial, cujos limites entre o espaço controlado e o espaço considerado selvagem 

eram extremamente indefinidos, sujeitos a avanços e recuos, além do fato de algumas áreas 

ocupadas por colonos serem de difícil controle por parte da Coroa e de suas autoridades 

instituídas na América portuguesa.  

Os oficiais da Câmara de Natal, portanto, ao atuarem na guerra de conquista do sertão da 

capitania, estariam de acordo com uma lógica de integração pensada a partir da metrópole, que 

ansiava por controlar as áreas ainda não efetivamente colonizadas do império. A partir da 

segunda metade do século XVII, a presença de moradores luso-brasileiros nesse sertão o tornaria 

parte de um território maior, identificado com a monarquia lusitana. É notório que essa 

territorialidade da Coroa e dos moradores e autoridades da colônia não levava em consideração a 

presença indígena no sertão, encarando o processo de conquista e colonização desses espaços 

como uma ação legítima. É uma territorialidade, portanto, que se impõe sobre e desconsidera a(s) 

territorialidade(s) de outros povos, mesmo que estes sejam os seus habitantes originários. Nesse 

sentido, do ponto de vista dos povos indígenas, houve diversas ações de resistência, 

empreendidas como reações ao avanço da sociedade colonial sobre seus territórios tradicionais. 

Entretanto, os relatos produzidos pelos oficiais da Câmara de Natal sobre esses conflitos, 

principal fonte utilizada no presente trabalho, acabavam por invisibilizar as motivações ligadas às 

ações desses povos nativos.  

Para os colonos e autoridades do império, a “guerra justa” se configuraria em uma ação 

possível – e, nesse caso, encarada como necessária – para promover a integração do sertão. Muito 

mais do que uma simples ação militar contra etnias rebeldes e/ou infiéis, fazia parte de um 

movimento que objetivava consolidar áreas de colonização recente, levando à manutenção, à 

ampliação e à efetivação dos domínios da Coroa no ultramar. Esse mecanismo, garantido pela 

legislação colonial, seria uma forma de transformar áreas ainda não colonizadas (fundos 

territoriais) – onde a jurisdição metropolitana era apenas formal – em territórios integrados à 

economia colonial, já estabelecida na costa desde o século XVI. Essa relação se torna evidente no 

caso da atividade pecuária desenvolvida no sertão da capitania do Rio Grande e sua interligação 
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com a empresa açucareira desenvolvida no litoral, principalmente na capitania de Pernambuco, 

constituída em um importante centro econômico da América lusitana. 

A fim de pensarmos a relação da Câmara de Natal com as autoridades coloniais e 

metropolitanas no contexto da Guerra dos Bárbaros, partiremos das reflexões de A. J. R. Russell-

Wood acerca das interações entre centro e periferias na América portuguesa. Para o autor, a 

autoridade metropolitana era reforçada junto às áreas coloniais através da delegação de poderes 

às elites locais, ocupantes dos cargos nas câmaras. Esse poder, garantidor da influência 

metropolitana sobre as áreas distantes do império ultramarino, gerava, paradoxalmente, uma 

“tendência centrífuga” no exercício da autoridade. Haveria, assim, “acomodações em favor da 

periferia”, sendo necessário que houvesse a cooptação das câmaras para os interesses do centro.
51

  

Alguns mecanismos foram desenvolvidos pela administração portuguesa para que 

ocorresse uma reorientação do poder em favor da Coroa, ou seja, do centro. Os principais 

elementos para que houvesse um reforço dos laços entre o rei e seus vassalos seriam as 

concessões de mercês, cargos e privilégios. Os súditos, portanto, estreitavam suas relações com a 

sede do império, tão distante geograficamente, através das trocas de serviços e da possibilidade 

de conseguir honras do monarca, tornando possível a existência de uma “monarquia 

intercontinental”.
52

 Como afirma Fernanda Olival, “esse jogo de trocas entre a Coroa e uma parte 

de seus súditos” garantia a prestação de serviços e a concessão de recompensas, que, por sua vez, 

geravam novas obrigações ligadas à gratidão. Constituía-se, dessa forma, uma relação de 

dependência e obrigações mútuas, favorecendo a unidade do império português.
53

  

Em um contexto de repressão a uma ameaça à colonização dos sertões, essa possibilidade 

era ainda mais evidente, já que uma das principais formas de se prestar serviços à Coroa era 

através de guerras de conquista. Dessa maneira, ficam evidentes os interesses que moveram 

grupos vindos de outras partes da colônia em participar da guerra contra os indígenas no sertão 

do Rio Grande. Uma de nossas preocupações no presente trabalho é analisar as relações 

estabelecidas entre os oficiais da Câmara de Natal, representantes de uma capitania periférica no 

Estado do Brasil, com os centros do poder político e econômico da colônia e com o próprio reino, 
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objetivando resguardar os seus próprios interesses no contexto da conquista dos sertões da 

capitania. 

Encararemos o Senado da Câmara da cidade do Natal enquanto parte de um sistema 

institucional central, discutido por Shils, correspondente ao conjunto de instituições que exercem 

autoridade em uma sociedade. As elites que compõem tal sistema – apesar de não serem 

homogêneas, podendo entrar em conflito entre si e com o centro – ligam-se à zona central da 

sociedade em uma escala maior do que os outros grupos sociais, sobretudo pelo fato de 

exercerem autoridade. Dessa forma, essas elites possuem, também, uma integração maior ao 

sistema central de valores, conjunto de crenças e valores que emanam do centro.
54

 O exercício de 

cargos administrativos nas câmaras, portanto, transformava as elites coloniais em um grupo 

privilegiado, que se colocava como representante de Sua Majestade em todo o espaço sob sua 

jurisdição, podendo, a depender de seu zelo e atuação na garantia do bem comum, obter 

recompensas. Obviamente, levamos em consideração que a influência e o poder da Câmara de 

Natal sobre o território que lhe competia administrar era inversamente proporcional à distância 

que separava as várias povoações espalhadas pela capitania da sede do concelho, situada no 

litoral. Mas seria essa instituição, a princípio, que possibilitaria a integração dos moradores do 

sertão do Rio Grande – mesmo que em uma medida menor do que aqueles que viviam na faixa 

costeira – ao centro do império e suas instituições, fazendo com que suas demandas chegassem 

ao Governo Geral ou ao rei. 

Optou-se por dividir o presente trabalho em três capítulos. No primeiro deles, intitulado O 

Senado da Câmara e o sertão: interiorização e controle, procuramos discutir o papel dessa 

instituição no processo de interiorização da presença luso-brasileira na capitania do Rio Grande, 

assim como a sua atuação no intuito de integrar tais espaços ao império lusitano, ordenando-os e 

exercendo relativo controle sobre eles. Discutimos, nessa parte, as ideias presentes na sociedade 

colonial acerca dos vastos sertões da América portuguesa e de que maneira essas concepções 

exerceram influência sobre o contexto de expansão que se verificou entre as décadas de 1660 e 

1670. Procuramos analisar a ampliação da área de jurisdição da Câmara de Natal e como os 

eventos iniciais da Guerra dos Bárbaros afetaram esse controle que vinha sendo, aos poucos, 

estabelecido – sobretudo nas ribeiras do leste da capitania. De um sertão vazio passou-se a um 

sertão esparsamente povoado por colonos e timidamente ordenado pela Câmara, através da 
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cobrança de impostos e da regulação sobre as atividades econômicas, como a pecuária, a pesca e 

a extração do sal. Posteriormente, com o início da guerra e os eventos violentos relatados pelos 

oficiais do concelho da cidade do Natal, percebe-se que o sertão do Rio Grande passou a ser 

considerado como o espaço da desordem, da falta de controle régio e da selvageria associada aos 

povos indígenas.  

No capítulo II, cujo título é O “gentio bárbaro”, obstáculo à colonização, procuramos 

analisar o discurso produzido no âmbito da Câmara de Natal acerca dos indígenas do sertão, 

identificados pelos colonos como tapuias, e de que maneira esse discurso contribuiu para a 

legitimidade da ação bélica contra os grupos nativos da capitania do Rio Grande. Nosso foco, ao 

longo desse capítulo, esteve nas representações que o Senado da Câmara de Natal produziu 

acerca desses indígenas, encarados, na fase inicial dos conflitos, como inimigos irreconciliáveis, 

pois ameaçavam os moradores do sertão e punham em risco as povoações anteriormente 

estabelecidas no litoral, sendo comuns as referências ao risco de despovoamento da cidade do 

Natal e demais localidades da capitania. Além disso, discutimos de que maneira as concepções 

sobre esses grupos étnicos variaram ao longo da guerra, quando determinados grupos foram 

submetidos pelas tropas coloniais, assinando acordos de paz com a Coroa e os com os colonos. 

Levamos em consideração, também, o temor que os moradores e as autoridades do Rio Grande 

possuíam em relação às populações nativas que habitavam os sertões e o papel que esse medo 

desempenhou no processo de repressão à resistência indígena. Em suma, relacionamos as ideias 

gerais presentes na sociedade colonial acerca dos tapuias com as imagens construídas sobre o 

espaço do sertão, assim como de que maneira essas concepções figuraram na documentação 

produzida pelos oficiais da Câmara de Natal. 

Ao longo do capítulo III, nomeado Os “filhos da terra” e a “gente que nos vem de fora”: 

a conquista do sertão do Rio Grande, procuramos identificar os posicionamentos dos camaristas 

ao longo da Guerra dos Bárbaros, sobretudo no que diz respeito à sua relação com os forasteiros 

que participaram do conflito contra os indígenas, os interesses envolvidos e os benefícios 

conseguidos pelos camarários no decorrer e no final do conflito. Sobre esses benefícios, levamos 

em conta, sobretudo, as sesmarias que esses oficiais camarários receberam entre as terras 

liberadas através da ação bélica, e os embates nos quais a Câmara de Natal se envolveu acerca da 

distribuição dessas terras e do acesso à mão de obra indígena (livre e escrava). Vale salientar que 

não foi realizado um trabalho prosopográfico sobre os homens que formavam o concelho da 
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cidade do Natal, no qual se poderia delinear um perfil do grupo de indivíduos que andavam na 

governança na capitania do Rio Grande e traçar as trajetórias desses personagens. Não sendo esse 

o objetivo do presente trabalho, as informações individuais que reunimos – patentes, terras e/ou 

atuação na guerra – foram utilizadas, sobretudo, para explicar os posicionamentos adotados pelo 

Senado da Câmara de Natal em determinados momentos do conflito. Ao final desse último 

capítulo, discutimos o processo de efetivação da conquista do sertão da capitania do Rio Grande, 

analisando o papel desempenhado pelo concelho na organização do espaço da capitania, 

consolidando a sua área de jurisdição mais alargada através do controle sobre as atividades 

econômicas, da cobrança de impostos e da aplicação da justiça. 

De forma sintética, podemos afirmar que o primeiro capítulo trata do papel exercido pelo 

Senado da Câmara da cidade do Natal no processo de expansão/interiorização da presença lusa na 

capitania e as primeiras referências às reações dos indígenas no sertão e às dificuldades que elas 

impuseram ao avanço da colonização. No segundo capítulo, tratamos especificamente da visão 

dos camarários acerca da resistência indígena, que impôs barreiras a esse processo de 

interiorização, obstaculizando-o. Já no terceiro capítulo, buscamos analisar as ações que 

possibilitaram a conquista/integração desses espaços situados na porção oeste da capitania do Rio 

Grande, assim como atuação da Câmara entre os diferentes agentes coloniais que atuaram nesse 

processo, estabelecendo alianças e entrando em confronto com eles em algumas ocasiões. 

Entre as fontes que utilizamos nesse trabalho, podemos citar a documentação da Câmara 

de Natal, a saber, os Termos de Vereação
55

 e, sobretudo, as Cartas e Provisões do Senado da 

Câmara de Natal
56

, presentes no acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do 

Norte (IHGRN). Esta documentação também se encontra digitalizada no Laboratório de Imagens 

do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. A partir dessas fontes, percebemos a atuação da Câmara de Natal no sentido de 

ordenamento do espaço da capitania do Rio Grande, além de termos analisado as justificativas 

encontradas pelos oficiais da Câmara da cidade do Natal para o envio de tropas coloniais para o 
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sertão da capitania, além de suas proposições, ações e posicionamentos durante o desenrolar dos 

acontecimentos ligados à Guerra dos Bárbaros.  

Utilizamos, também, as correspondências entre a administração da capitania do Rio 

Grande e a Coroa, através do contato estabelecido com o Conselho Ultramarino, encontradas no 

Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). Tal acervo encontra-se digitalizado e disponível (online e 

em CD-ROM), em decorrência da ação do Projeto Regaste de Documentação Histórica Barão do 

Rio Branco. De maneira semelhante, utilizamos a coleção Documentos Históricos da Biblioteca 

Nacional (DHBN), a fim de verificar as ações dos Governadores Gerais e a sua inserção nos 

eventos que se passavam nos sertões do Rio Grande. Buscamos, através desses acervos, analisar a 

relação dos oficiais da Câmara com o império transatlântico português e os centros de poder 

econômico e político situados na própria colônia. Esses conjuntos documentais foram de grande 

importância na análise das relações conflituosas estabelecidas entre a administração local e os 

forasteiros que também participavam da ação repressiva. Entre esses últimos, podemos citar os 

senhores de terra provenientes de Pernambuco e os paulistas, como Domingos Jorge Velho, 

Matias Cardoso de Almeida e Manuel Álvares de Morais Navarro, que atuaram na capitania entre 

fins do século XVII e início do XVIII. Na discussão sobre tais conflitos também foram de grande 

importância os já citados trabalhos de Maria Idalina da Cruz Pires, Pedro Puntoni, Tyego Silva e 

Patrícia Dias, ricos em informações e análises sobre as disputas de poder entre os agentes 

coloniais que participaram da Guerra dos Bárbaros.
57

  

Para analisarmos os benefícios realmente conseguidos pela elite local, além da 

documentação produzida na própria Câmara, utilizamos as Concessões de Datas e Sesmarias 

desta capitania e das capitanias vizinhas, partindo da Plataforma SILB (Sesmarias do Império 

Luso-Brasileiro)
58

 para obter informações sobre essa documentação, cujas cópias se encontram 

nos Livros de Sesmarias do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Tais fontes 

também são muito relevantes para que possamos perceber a noção que os colonos possuíam 

acerca do sertão, geralmente encarado como um espaço despovoado, vazio e aberto à 

colonização, possibilitando a ampliação dos ganhos dos moradores e da Coroa. 
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Através do entrecruzamento das informações encontradas nesses diferentes acervos, 

buscamos compreender as relações estabelecidas entre a Câmara de Natal e o contexto de 

conquista do sertão da capitania do Rio Grande. Tais informações são de grande valia no objetivo 

de analisarmos os conflitos e negociações dos membros da referida instituição com as elites de 

outras capitanias, também envolvidas na guerra, e com a própria Coroa portuguesa, interessada 

na ampliação das áreas efetivamente colonizadas e que estivessem sob a influência do poder 

régio. 
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CAPÍTULO I: O SENADO DA CÂMARA DE NATAL E O SERTÃO: 

INTERIORIZAÇÃO E CONTROLE 

 

1.1 O(s) sertão(ões) colonia(is)l 

 

A noção de sertão, no período colonial, era detentora de vários sentidos, que podem, à 

primeira vista, ser encarados como contraditórios: espaço da selvageria ou das riquezas 

escondidas; da falta de ordem ou da liberdade; espaço vazio ou densamente povoado por 

indígenas hostis. Todas essas concepções, aparentemente opostas, poderiam ser atribuídas à 

mesma categoria espacial, dependendo dos interesses ou da posição social daquele(s) que o 

enuncia(m). No século XVIII, o padre Rafael Bluteau, em seu Vocabulario portuguez e latino, 

definia o vocábulo “sertão” como “região, apartada do mar, & por todas as partes, metida entre 

terras”.
59

 Ficava evidente, aqui, que o sertão, após dois séculos completos desde o início da 

colonização, passava a ser identificado como o oposto do litoral. Entretanto, o significado 

apontado pelo dicionário de Bluteau não contempla as possibilidades de sentidos para o termo. A 

análise de tipos diferentes de fontes, produzidas por agentes diversos, possibilitou à historiografia 

que se interessou pela temática perceber que as concepções da sociedade colonial acerca destes 

espaços comportavam perspectivas bastante variadas.  

Segundo a historiadora Janaína Amado, que desenvolveu uma interessante discussão 

sobre a ideia de sertão para os portugueses, podemos afirmar que tal noção precede as grandes 

navegações, datando de meados do século XIV. Os lusitanos utilizavam esta expressão para se 

referir às áreas do território português que se situavam distantes de Lisboa. A expansão 

ultramarina deu novos sentidos ao termo, passando a designar espaços vastos dentro das áreas 

conquistadas que ainda não eram bem conhecidos e/ou controlados. Como o povoamento 

português na América se concentrou por bastante tempo na costa, devido ao fato de ali terem se 

desenvolvido as principais atividades econômicas do período inicial da colonização e do aparato 

administrativo lusitano, em decorrência disso, ter se limitado ao litoral, o sertão passou a ser 

identificado como o espaço distante do mar, ainda não submetido pelas autoridades coloniais e 

metropolitanas.
60
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Como afirma Cristina Pompa, os processos históricos ligados à colonização da América 

pelos lusitanos – com a ocupação inicial da zona costeira e o posterior avanço em direção ao 

oeste – fizeram com que a ideia de sertão fosse “se deslocando para um ‘mais longe’ geográfico”, 

afastando-se cada vez mais do litoral.
61

 Cabe lembrar, nesse sentido, a afirmativa de frei Vicente 

do Salvador, autor da obra História do Brasil, que alegou não tratar “da largura que a terra do 

Brasil tem para o sertão” em virtude de os portugueses, “por negligência”, não terem ainda, 

naquele momento, se aproveitado dessas terras, contentando-se em “andar arranhando ao longo 

do mar como caranguejos”.
62

 Seriam, portanto, os eventos “históricos e sociais relativos à 

conquista” – muito mais do que fatores de ordem geográfica – que marcaram a distinção, sempre 

móvel, entre litoral e sertão.
63

 

O litoral, muito mais do que uma delimitação geográfica (faixa de terra próxima ao mar), 

estaria ligado ao mundo urbano, ordenado, “civilizado” e cristão; ao qual se opunha o sertão: 

mundo da desordem, da selvageria, esconderijo de criminosos e de rituais pagãos.
64

 O sertão, 

dessa forma, seria um espaço construído a partir das referências culturais do litoral. As ideias de 

inferiorização dos amplos espaços distantes da costa com relação às vilas e cidades açucareiras da 

zona costeira serviram de base para a sua conquista, que, no caso das Capitanias do Norte da 

América portuguesa, ocorreu a partir da segunda metade do século XVII, período posterior à 

expulsão dos holandeses de Pernambuco e das capitanias vizinhas.
65

 

Em seu estudo sobre a santidade indígena do Jaguaripe, na região do Recôncavo Baiano, 

Ronaldo Vainfas aponta para a existência da dicotomia litoral-sertão já no século XVI, discutindo 

as diferentes formas de apreensão desta dicotomia. O estabelecimento da catequese e dos 

engenhos de açúcar na costa, trazendo consigo doenças, escravidão e desagregação cultural aos 

povos Tupi, teria levado a uma reorientação dos deslocamentos dos grupos Tupinambá. 

Enquanto, no período anterior à consolidação da conquista, esses povos tendiam a se mover no 
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sentido oeste-leste, o estabelecimento da colonização na zona costeira teria modificado a direção 

de suas migrações, que passaram a ocorrer no sentido inverso (litoral-sertão). Portanto, o sertão 

se tornaria o lugar privilegiado para a manutenção da sua religiosidade e para a prática das 

chamadas idolatrias ameríndias
66

 e, justamente pela ausência da autoridade régia, poderia 

simbolizar a liberdade para aqueles que não encontravam espaço na sociedade colonial que se 

formava. Seria, portanto, a localização do enunciante, dependendo de sua “posição espacial e 

social”, que conferia sentido a esse espaço.
67

 

Já aos olhos das autoridades coloniais, fossem elas civis ou eclesiásticas, o sertão 

representaria a barbárie, a desordem e a ausência dos valores cristãos. Não foi por acaso que 

durante a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil, na década de 1590, o representante do 

tribunal católico, Heitor Furtado de Mendonça, demonstrou preocupação com as expedições 

realizadas pelos mamelucos às áreas mais distantes do litoral, afastadas dos núcleos urbanos da 

Bahia. Nas sentenças contra Tomacaúna – mameluco acusado de participar de rituais pagãos 

indígenas no sertão – e outros mestiços, proferidas por Mendonça, constava a proibição de que os 

mesmos participassem de novas entradas rumo aos sertões, exceto quando a sua necessidade 

fosse apontada pelas autoridades coloniais.
68

 Tal proibição demonstra que, para o visitador, o 

sertão estava associado à prática de gentilidades. Seria, portanto, o espaço propício para o desvio 

dos valores da fé católica; ao passo que o litoral seria o espaço da cristandade, por excelência. O 

afastamento dos sertanistas da zona açucareira, onde figuravam os poderes da Igreja e do Estado, 

proporcionava-lhes enorme liberdade, aproximando-os, em determinados aspectos, mais da 

cultura indígena do que da europeia.
69

  

Podemos afirmar que o olhar das autoridades sobre a liberdade que esses espaços 

distantes dos centros de poder da colônia proporcionavam aos indígenas perdurou pelos séculos 

seguintes. É o que demonstra, por exemplo, um caso analisado por Fátima Martins Lopes, em sua 

tese de doutoramento, intitulada Em Nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do 

Norte sob o diretório pombalino no século XVIII. A autora discute a solicitação, feita pelos índios 

da Aldeia de Guajiru, na década de 1720, de terras que ficavam a uma distância entre quatro e 

cinco léguas da Missão. A localidade, chamada de Cidade dos Veados, apresentava um solo mais 
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adequado para a prática agrícola do que o já desgastado solo da Aldeia, segundo os indígenas. 

Por ocasião da fundação da Vila de Estremoz, em 1760, os índios propuseram a distribuição entre 

eles das ditas terras mais distantes, onde poderiam fazer suas roças. A resposta do Governador de 

Pernambuco, Luiz Diogo Lobo da Silva, foi negativa, alegando que a distância entre as terras da 

Cidade dos Veados e a Vila levaria a dificuldades no transporte dos produtos, além de prejudicar 

a “vigilância dos Diretores” sobre a população indígena.
70

 

Como houve uma insistência na solicitação, o Governador justificou sua negativa “pela 

dominante paixão” que existiria nos índios em “não se apartarem dos antigos ritos, que costumam 

fazer no oculto dos matos”. Alegava que, sabendo disso, agiria com maior empenho no sentido de 

“dissipar tão prejudicial abuso”.
71

 Aos olhos do Governador Luiz Diogo, portanto, a distância das 

autoridades – no caso o Diretor da Vila de Estremoz – permitiria a sobrevivência dos ritos pagãos 

entre os indígenas. A permanência desta população nas proximidades da Vila, e, portanto, sob a 

vigilância do Diretor, seria uma forma de inibir essas práticas. De forma semelhante ao visitador 

Heitor Furtado de Mendonça, o Governador de Pernambuco, praticamente dois séculos depois, 

entendia que o afastamento dos súditos régios das povoações coloniais favorecia a manutenção de 

práticas religiosas não cristãs. O sertão e os “matos”, assim, figuravam como espaços da falta de 

ordem e da ausência de controle (“vigilância”) político e religioso, em oposição ao espaço 

ordenado, representado pelas vilas e cidades da América portuguesa. 

Entretanto, para os ocupantes de cargos administrativos, a noção de sertão poderia 

carregar mais significados; como, por exemplo, a possibilidade de encontrar e produzir riquezas, 

além da prestação de serviço à Coroa. Cláudia Damasceno aponta para esta concepção acerca dos 

“espaços vazios” da colônia através da comunicação entre os oficiais da câmara de Vila Rica e o 

Conselho Ultramarino, nos anos de 1779 e 1780, na qual os camarários reclamam que a dita vila 

encontra-se cercada pelos termos de outras vilas (em Minas Gerais, no século XVIII, havia 

dezesseis concelhos, sendo quinze vilas e uma cidade), que “cada vez mais se aumentam e 
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crescem no número de seus arraiais, e cultura, o que é facilitado pela grande extensão de terras 

férteis e dilatados matos e sertões que [...] lhes competem, o que não tem o termo de Vila Rica.”
72

 

A autora observou que os sertões contíguos às vilas e cidades, apesar de representarem 

perigo, em decorrência da presença de grupos indígenas hostis e/ou quilombolas, eram encarados 

como possibilidades de expansão e de geração/acúmulo de riquezas, permitindo que as áreas sob 

jurisdição dos concelhos se ampliassem. O sertão, portanto, era encarado como um espaço 

disponível, sobre o qual os agentes da colonização poderiam avançar e exercer seu controle, 

através do estabelecimento de atividades econômicas e da implantação do aparato administrativo 

colonial. A ampliação do controle da câmara sobre tais espaços, através do estabelecimento de 

fazendas e da fundação de novas povoações, possibilitaria um melhor abastecimento da 

localidade, além de gerar impostos que seriam recolhidos pelos camarários, aumentando os 

ganhos da própria Coroa.
73

  

Percebe-se que, apesar dos interesses locais poderem se chocar em alguns momentos com 

os objetivos da metrópole, como bem afirma Russell-Wood, havia elementos que ligavam o 

centro à periferia e coadunavam os interesses dos colonos aos do rei.
74

 Os camaristas, ao 

demonstrarem empenho na conquista dos sertões e no desenvolvimento de atividades econômicas 

nestas áreas, além de obter vantagens com os processos de conquista – através das terras 

liberadas para o cultivo e do aumento dos impostos recolhidos pela câmara –, poderiam solicitar 

mercês ao monarca, já que contribuíam com o anseio da Coroa de integrar maiores extensões de 

terra ao centro. O avanço e a intensificação do povoamento de origem europeia sobre estes 

espaços iriam paulatinamente transformando-os em território, em espaço “cultivado” e 

“civilizado”,
75

 integrado aos núcleos urbanos e demais povoações da colônia e ao próprio 

império. 

Sobre as riquezas que os vastos sertões da colônia poderiam esconder, citemos as 

referências feitas por Gabriel Soares de Souza, autor do Tratado descritivo do Brasil em1587, às 

pedras preciosas que poderiam ser encontradas pelo sertão da Bahia, das quais os indígenas 

faziam “pedras para trazer nos beiços”. Destas pedras poderiam ser lavradas “peças muito ricas e 

para se estimarem entre príncipes e grandes senhores, por terem a cor muito formosa”. Afirmava 
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ainda “que entrando bem pelo sertão desta terra há serras de cristal finíssimo, que se enxerga o 

resplandor delas de muito longe”, além da presença de “esmeraldas mui limpas e de honesto 

tamanho”.
76

 Tornava-se perceptível, assim, que as riquezas que o sertão poderia esconder o 

tornavam um espaço a ser desejado, cuja conquista poderia gerar o aumento da fazenda real e o 

enriquecimento dos próprios moradores da colônia. 

No mesmo sentido, Ambrósio Fernandes Brandão, em seu Diálogos das grandezas do 

Brasil, escrito em 1618, ao mencionar a serra da Copaoba (localizada no atual estado da Paraíba), 

afirmou que na região “estava o gentío junto em muita quantidade, por ser fertilíssima, e, como 

tal, se afirma dela produzirá muito trigo, vinho e outras frutas”. Referia-se Brandão aos nativos 

do grupo Potiguara, “senhor de todo o sertão, belicosíssimo e inclinado a guerras”. Reforçava que 

estes espaços não haviam sido efetivamente conquistados e aproveitados pelos colonizadores em 

decorrência do fato de “o gentío que nela habitava andar desinquieto”, impedindo a ação 

colonizadora. O envio de religiosos da Ordem de São Bento para a localidade era apontado por 

ele como forma de pacificar esses indígenas e garantir a conquista da referida serra.
77

 Como os 

europeus se concentravam nas áreas próximas à costa, o sertão (“pela terra a dentro”), era 

identificado como o espaço no qual havia “muitas coisas que notar por grandes, assim de rios 

caudalosíssimos, árvores de suma grandeza, alagoas e outras coisas”.
78

  

Vastidão, desconhecimento, promessa de riquezas e domínio de índios hostis que 

barravam o avanço da colonização. Todos esses sentidos estavam relacionados aos significados 

que o sertão poderia ter para os moradores luso-brasileiros da América portuguesa. Utilizando-

nos das palavras de Soraya Geronazzo, podemos afirmar que, “do ponto de vista do colonizador, 

sertão era o espaço do outro, ao mesmo tempo atraente e misterioso, e que despertava o ímpeto de 

desbravamento e o sonho do enriquecimento rápido e fácil”.
79

 Além disso, era uma terminologia 

que, apesar de se referir – na maior parte dos casos – às áreas mais afastadas dos núcleos urbanos, 
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poderia ser utilizada para referenciar espaços situados nas proximidades das povoações da 

colônia sobre os quais se possuía pouco ou nenhum controle.
80

 

 Portanto, da mesma maneira que o sertão poderia ter diferentes significados para a 

sociedade colonial, como foi exposto acima, a delimitação de partes do território da América 

portuguesa com este termo também não era fixa nem permanente. Além da possibilidade da 

transformação de sertões em arraiais, vilas e cidades, através dos próprios movimentos de 

conquista empreendidos durante os três séculos de colonização, havia a possibilidade inversa: 

áreas que não eram identificadas como sertões passarem a sê-lo. Kalina Vanderlei aponta para 

duas circunstâncias nas Capitanias do Norte do Estado do Brasil em que isso se verificou: na 

Guerra dos Bárbaros, em seus eventos ocorridos no Recôncavo baiano, e na guerra contra o 

Quilombo dos Palmares. Nos dois casos observou-se que, apesar das referidas regiões estarem 

situadas nas proximidades da zona canavieira (litoral) e não serem identificadas como sertões, a 

presença de indígenas considerados hostis e de quilombolas – ameaças à colonização – levou as 

autoridades a se referirem a tais localidades de uma maneira diferenciada, nomeando-as 

momentaneamente como sertões. Portanto, além de possuir muitos significados, a categoria 

sertão, no período colonial, também não se constituía em uma definição fixa e imutável, podendo 

ser suprimida ou acrescida a certas localidades da América portuguesa, a depender dos 

movimentos relacionados à própria colonização e à oposição a ela.
81

 

A resistência indígena, como os eventos ligados à Guerra dos Bárbaros atestam, seria o 

primeiro entrave para a integração desses espaços. Entretanto, mesmo após a efetivação da 

conquista, através da ação repressiva das tropas coloniais, a distância dos núcleos de povoamento 

da faixa litorânea, onde se situavam os centros de poder econômico e político, levou ao 

desenvolvimento de uma cultura que, se não rompia com os padrões metropolitanos, “se impôs 

ao arrepio das imposições del-rei”. As dificuldades de controle sobre estes espaços se 

mantiveram por longos períodos, sendo comuns os relatos sobre a presença de salteadores nas 

terras distantes da costa até os séculos XIX e XX.
82

 

É o que nos evidencia um requerimento do Capitão de Ordenança de Água Maré 

(Guamaré), de nome José de Brito Macedo, ao príncipe regente D. João, no ano de 1805. O 
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Capitão solicitava autorização para portar armas quando estivesse realizando diligências nos 

sertões das capitanias do Rio Grande e de Pernambuco, em virtude de ter que percorrer grandes 

distâncias e “muitos desertos havendo por elles muitos façinorosos e homens fugitivos, 

malfeitores” que costumavam atacar os viajantes. Como empreendia tais viagens em serviço de 

Sua Majestade, e em algumas ocasiões por interesse particular, carregando consigo elevadas 

quantias em dinheiro, considerava que seu pedido deveria ser aceito para a “sua defeza dos 

salteadores”.
83

 Dessa forma, os espaços vastos e desertos desses sertões eram apontados pelo 

referido Capitão como propícios para a prática de violências, a desordem e a impunidade; que, 

em virtude da ausência do poder estatal, só poderiam ser atenuadas através da prática da 

autodefesa. 

Além de possibilitar a ação de criminosos, a distância do Estado e da justiça favoreceria 

também as disputas entre grupos familiares rivais, que, devido à distância dos centros de poder do 

Estado, exerciam grande autoridade nas suas respectivas localidades.
84

 Permaneceria, assim, 

mesmo na fase posterior à Guerra dos Bárbaros, a imagem do sertão como espaço da violência e 

da selvageria, fruto da “dificuldade de estabelecimento de ordem estatal”.
85

 Para Russell-Wood, o 

sertão seria o espaço onde as medidas régias possuíam pouco efeito, sendo a forma mais extrema 

de periferia. A despeito do interesse e dos esforços da Coroa (centro) para reproduzir os seus 

valores nas periferias do império, percebe-se que essa operação foi bastante problemática e 

incompleta; além de ser variável de acordo com as distâncias e com o passar do tempo.
 86

 

Podemos afirmar, portanto, que havia complementaridade entre as diferentes concepções 

acerca dos vastos sertões da colônia, havendo uma relação direta entre as variadas noções 

relacionadas a esses espaços. O discurso etnocêntrico europeu, ao qualificá-los como espaços da 

selvageria e da falta de ordem – já que proporcionavam uma maior liberdade de ação aos 

excluídos e aos grupos de indígenas resistentes à expansão colonial – produzia a imagem de um 

espaço vazio, disponível para o avanço da colonização, pois apenas a presença de súditos de Sua 

Majestade era levada em consideração. Dessa maneira, o espaço estava vazio porque os índios 

“bárbaros” representavam uma ameaça à colonização e ao seu avanço.  Estava vazio porque sobre 
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ele deveria se confirmar a presença régia, através da ação bélica e/ou da catequese. Estava vazio, 

por fim, pelo fato de que nele deveriam ser geradas novas riquezas para os colonos e para a Coroa 

portuguesa.  

Não se espera encontrar, dessa maneira, unidade no discurso produzido pelo Senado da 

Câmara da cidade do Natal acerca dos sertões da capitania do Rio Grande. Essas diferentes 

imagens, produzidas a partir do litoral – espaço circunscrito e controlado pela Coroa – figuraram 

na documentação produzida pelos oficiais da referida instituição e estiveram diretamente 

relacionadas a esse processo de interiorização e conquista, influenciando-o de maneira decisiva. 

Pode-se afirmar, portanto, que essas concepções estiveram relacionadas ao processo de conversão 

desses sertões (fundos territoriais) em parte constituinte do território do império lusitano. 

 

1.2 A sede do concelho e o processo de interiorização na Capitania do Rio Grande 

 

Após a intensa resistência oferecida pelos franceses e pelos Potiguara, o domínio 

português se consolidara na capitania do Rio Grande, em 1599, após a assinatura de um acordo 

de paz com os indígenas. A partir de então, iniciaram-se os esforços para que houvesse o 

estabelecimento de uma povoação nas proximidades do Forte dos Reis Magos, com o objetivo de 

diminuir o risco de novas invasões estrangeiras e de promover o povoamento luso-brasileiro na 

capitania do Rio Grande.
87

 Dessa maneira, seria fundada – a meia légua da fortaleza – a cidade 

dos Reis (posteriormente, cidade do Natal), em fins de 1599.
88

 

De acordo com Rocha Pombo, a cidade, bastante incipiente nos anos que se seguiram, não 

possuía “justiça, nem vereança” até o ano de 1611, quando foi instituída a Câmara.
89

 Tal medida 

seria um marco importante, pois os concelhos municipais se constituíam em um importante 

elemento para o bom andamento da colonização, promovendo “a organização e a administração 
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local” e representando o poder régio nas povoações coloniais.
90

 Entretanto – e infelizmente –, as 

fontes referentes a esses anos iniciais do Senado da Câmara de Natal não resistiram à ação do 

tempo, dificultando o acesso às informações sobre a governança local nas primeiras décadas do 

século XVII.
91

 Atribui-se a perda dessa documentação ao domínio da capitania do Rio Grande 

pelos holandeses, entre as décadas de 1630 e de 1650. 

A despeito disso, pode-se afirmar, seguindo a lógica proposta por Helder Macedo, que a 

fundação da cidade do Natal seria o marco inicial para o domínio colonial sobre a capitania do 

Rio Grande, que se consolidaria paulatinamente, do litoral ao sertão, nos séculos XVII e XVIII.
92

 

Nesse sentido, Antônio Carlos Robert Moraes afirma que os “núcleos de ocupação” da América 

portuguesa “atuaram como centros de difusão constante dos movimentos que acabaram por 

conformar o território”.
93

 A cidade do Natal, portanto, juntamente com outras povoações situadas 

na faixa litorânea das Capitanias do Norte, exerceriam papel decisivo no avanço luso-brasileiro 

em direção às terras que se situavam na porção oeste da colônia. 

Cabe salientar que esse avanço português no espaço da capitania do Rio Grande não 

ocorreu de maneira progressiva ou linear. Pode-se afirmar, em vez disso, que ele contou com 

momentos de recuo, como no caso do período – já mencionado – da ocupação holandesa. As 

destruições causadas pela guerra teriam levado a inúmeras mortes e fugas, afetado profundamente 

o já esparso povoamento da capitania pelos luso-brasileiros.
94

 Nas palavras de Rocha Pombo, os 

anos que se seguiram à expulsão dos holandeses, que ocorreu em 1654, caracterizaram-se pela 

necessidade de “repovoar os campos desertos, refazer lavouras, reconstruir engenhos”.
95

 De fato, 

como demonstraremos no segundo capítulo, vários documentos produzidos pelas autoridades do 
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Rio Grande no período post bellum atestam uma preocupação com a retomada da ocupação 

portuguesa na capitania, assim como as dificuldades enfrentadas na concretização desse objetivo.  

Analisando esse processo de repovoamento, Patrícia Dias, em trabalho recente sobre o 

processo de territorialização na ribeira do Apodi-Mossoró, apontou para a “mobilidade” do sertão 

do Rio Grande, que ocorria pari passu com o avanço da colonização. Utilizou-se, para isso, de 

sesmarias doadas na década de 1660, nas proximidades dos rios Jundiaí, Curimataú e Jacu, nas 

quais as respectivas terras eram referenciadas como “sertão”, apesar de sua proximidade com a 

faixa litorânea. Portanto, era a distância da cidade do Natal e o nível de povoamento desses 

espaços que levava ao uso dessa terminologia. Já na década seguinte, aponta Dias, cartas de 

sesmarias doadas nas ribeiras dos rios Mipibu, Goiana e Pium não contavam com a denominação 

“sertão”.
96

 Evidencia-se, aqui, a identificação do sertão como espaços ainda não cultivados e/ou 

controlados pelos colonos, cuja presença e perenidade levariam à sua conversão em território do 

império ultramarino português. A efetivação da empresa colonial poderia “empurrar” o sertão 

para as terras cada vez mais distantes do mar. Já a resistência indígena poderia atrasar esse 

processo, como veremos adiante. 

À medida que as terras mais próximas da costa passaram a ser ocupadas, tivemos um 

momento marcado pela interiorização da presença luso-brasileira na capitania do Rio Grande e 

nas capitanias vizinhas. As elites que dominavam as vilas e cidades da zona canavieira buscaram 

ampliar seu poder político e econômico através da conquista de terras nos sertões das Capitanias 

do Norte, desenvolvendo ali a atividade pecuária e iniciando o processo de expansão rumo ao 

oeste.
97

 A preferência da Coroa, nesse caso, foi direcionada àqueles que haviam participado 

diretamente das lutas contra o inimigo batavo, como demonstra a Carta Régia de 29 de abril de 

1654, em que o rei apresentou a sua intenção em recompensar os soldados que serviram nas ditas 

guerras, repartindo entre eles as terras liberadas.
98

 

Homens de maior destaque nessas guerras também obtiveram importantes doações no 

período pós-restauração. É o caso de João Fernandes Vieira, Capitão-mor da Paraíba entre 1655 e 

1657,
99

 que, no ano de 1666, obteve uma sesmaria no Rio Grande que se estendia “do Rio Seará 

Mirim athe o porto do Touro” e em grande extensão pelo interior da capitania. Vieira justificou 
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seu pedido afirmando possuir mais de uma dezena de engenhos no litoral e a partir da 

necessidade de acomodar o gado que era de sua propriedade. Além disso, reforçava que tais terras 

nunca haviam sido povoadas, sendo “serviço à sua majestade” fazê-lo.
100

 Tal concessão, como 

afirma Fátima Martins Lopes, teria dado início ao processo interiorização na capitania do Rio 

Grande.
101

 

A sesmaria concedida a Vieira é referenciada, ainda, em pedidos posteriores. Um deles foi 

feito por Pedro da Silva Cardoso
102

, Antônio da Silva Cardoso
103

 e Miguel Rodrigues Valcácer, 

em 1669. Os requerentes, que solicitavam terras vizinhas às do “Governador João Fernandes 

Vieira no Ceará Mery”, declaravam não possuir terras para acomodar seus “gados e criações”. 

Em virtude das terras mais próximas a Natal estarem ocupadas, tentariam “povoar as do Sertão 

junto ao Tapuya ainda que seja com risco de suas pessoas e fazendas por serem paragens que os 

antigos nunca se atreveram a povoar”.
104

 Do ponto de vista dos moradores luso-brasileiros, esses 

indígenas e suas reações diante do avanço colonial representavam um risco àqueles que 

buscavam colonizar as terras próximas ao referido rio. Essa questão já havia sido mencionada em 

um requerimento de confirmação de carta de sesmaria, doada pelo Governador Geral Alexandre 

de Sousa Freire, em 1667, ao sargento-mor Pedro Borges Pacheco e ao capitão Francisco de 

Abreu de Lima. Alegavam que, “com grande risco de suas vidas e dispendio de suas fazendas, 

por causa do gentio”, haviam descoberto terras em direção ao “certão”, nas proximidades das que 

Fernandes Vieira possuía no Ceará-Mirim, que estariam “devolutas”, isto é, nunca haviam sido 

“povoadas de brancos”. Argumentavam que a ocupação dessas terras levaria a um “grande 

crescimento nos dízimos”, sendo, portanto, uma ação favorável aos interesses de Sua 

Majestade.
105
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As mesmas justificativas apresentadas nos documentos acima apareciam nos 

requerimentos de doação de sesmarias em áreas mais a oeste, afastadas do litoral da capitania. É 

o caso do pedido de terras nas proximidades do rio Açu, no ano de 1676, em que se reforçava que 

os “supplicantes tem suas criações de gados vacum e cavalgaduras e não tem terras suas onde as 

pode acõmodar”. Acrescentava-se que os requerentes teriam “descoberto no sertão desta 

Capitania [do Rio Grande]” terras que estariam “devolluptas e desaproveitadas” e que “nunqua 

foram povoadas, por estarem em poder do gentio brabo”. Ainda para justificar a sua solicitação, 

reforçavam que o povoamento de tais terras seria um grande serviço à Sua Majestade e levaria ao 

“aumento da fazenda real”.
106

 

Podemos citar, ainda, outros pedidos de sesmarias, na mesma década, em que o padrão 

descrito acima se repete. Seria o caso dos três pedidos referentes a terras na ribeira do rio Acauã, 

em 1676, 1679 e 1680. Novamente os suplicantes relatavam a posse de gado vacum e cavalar e a 

necessidade de acomodá-los nas terras solicitadas, ressaltando que tais terras estariam 

despovoadas, cuja única presença seria a do “gentio brabo”, que causava temor aos moradores e 

dificultava o estabelecimento e a fixação dos mesmos no sertão.
107

 

Devemos ter uma atenção especial à afirmação dos requerentes das sesmarias citadas 

acima de que as terras em questão nunca haviam sido povoadas. A ideia de um sertão vazio e 

despovoado, apesar da presença indígena, predominava nesses requerimentos de terras, além da 

argumentação de que fazê-las produzir seria um importante serviço ao rei, através da integração 

de áreas contíguas e/ou distantes das cidades e vilas do litoral. Fátima Lopes, discutindo o tema, 

chamou a atenção para o fato de que isso não seria uma incoerência do ponto de vista dos 

colonizadores lusitanos, para os quais apenas a posse de súditos reais, já que todas as terras 

pertenciam à Coroa, seria considerada como um bom aproveitamento delas. Segundo a 

concepção do império ultramarino português e de seus súditos, os nativos identificados como 
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tapuias (“gentio brabo”), portanto, não teriam direito algum sobre as terras que habitavam 

originalmente.
108

  

A partir disso, podemos entender o porquê das ideias – aparentemente paradoxais – do 

vazio dos sertões e da presença indígena, considerada ameaçadora, aparecerem lado a lado na 

documentação. Sob esse ponto de vista, o sertão do Rio Grande não estava vazio apesar da 

presença dos nativos. Ele se encontrava vazio em virtude da presença majoritária dos “gentios”, 

que dificultavam o estabelecimento dos moradores e o consequente aproveitamento das terras. A 

territorialidade dos colonos e do império português desconsiderava, desse modo, a dos povos 

indígenas que habitavam estas áreas. A predominância dos tapuias nesses espaços – ao lado dos 

benefícios que o desenvolvimento de atividades econômicas no sertão trariam para a Coroa – era 

apontada como uma das principais justificativas para que tais terras fossem ocupadas por 

moradores luso-brasileiros. 

Vale salientar que, em alguns dos pedidos de sesmarias na porção oeste da capitania do 

Rio Grande, constam entre os suplicantes os nomes de indivíduos que exerceram cargos no 

Senado da Câmara da cidade do Natal durante a segunda metade do século XVII. Na sesmaria do 

Assu de 1676, por exemplo, observa-se que Bento da Costa Brito foi juiz ordinário em 1676, ano 

do requerimento da sesmaria em questão; e Antônio Lopes de Lisboa foi procurador em 1675, 

além de ter exercido o cargo de vereador em 1693 e 1696. Nessa mesma ribeira, em 1680, ainda 

seria doada uma faixa de terra a quatro homens (moradores das capitanias do Rio Grande e de 

Pernambuco),
109

 entre os quais encontramos Felipe da Silva, vereador em 1674, 1678 e 1683, e 

juiz ordinário em 1676, 1686, 1689 e 1698. Já na sesmaria da ribeira do rio Acauã, datada de 

1680, verificamos a presença de Antônio Gonçalves Cabral, que foi procurador no ano de 1679 

(mesmo ano em que fez o requerimento das ditas terras no sertão) e juiz ordinário em 1682.
110

  

Ainda entre os camarários do período em questão (segunda metade do século XVII), 

merece uma atenção especial o capitão Teodósio da Rocha. Foi uma vez vereador e três vezes 

juiz ordinário entre os anos de 1677 e 1685;
111

 além de possuir – entre outras – duas sesmarias 

nas proximidades do rio Panema, afluente do rio Mossoró, concedidas em 1676 e 1681.
112
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Sugere-se, assim, uma relação entre a posse de terras e o exercício de cargos na câmara, como 

bem observa a historiadora Carmen Alveal. Estes homens faziam parte de um grupo tido como de 

“maior qualidade”, conjugando poder econômico e político.
113

 Através do que foi exposto, pode-

se inferir o papel exercido por este grupo ligado à Câmara no processo de interiorização na 

capitania do Rio Grande, que levaria à integração do sertão da referida capitania à sociedade 

colonial e, consequentemente, ao centro do império ultramarino português. 

Entretanto, a ligação estabelecida entre a Câmara da cidade do Natal e o sertão da 

capitania não se limitava aos camaristas que haviam recebido sesmarias em tais localidades. 

Podemos afirmar que os pedidos de terras e o estabelecimento de colonos para além dos limites 

da cidade do Natal, chegando às áreas situadas mais ao interior, levaram, consequentemente, a 

uma ampliação da área sob jurisdição da Câmara, que passava a incluir espaços identificados 

como “sertão”, povoados esparsamente por luso-brasileiros e densamente por povos indígenas. O 

desenvolvimento da pecuária nesses espaços, inclusive, aumentava o rendimento dos impostos 

recolhidos por esta instituição, cumprindo de certa forma a promessa, contida nas cartas de 

sesmarias, que versava sobre os benefícios que a expansão rumo ao interior traria para a fazenda 

real. 

 

1.2.1 Ordenando o espaço: a ampliação da área de jurisdição da Câmara 

 

O simples estabelecimento de moradores para além dos limites da cidade do Natal não 

garantiria, a princípio, o controle efetivo sobre essas áreas. Seriam necessárias medidas que 

garantissem o estabelecimento de relativa ordem e controle sobre esses espaços, a fim de integrá-

los ao litoral da colônia. A Câmara, portanto, atuaria nesse sentido, de maneira mais ou menos 

satisfatória – a depender de variações no tempo e no espaço, que podem ser verificadas a partir da 

documentação – ampliando a sua área de influência juntamente com o processo de interiorização. 

O Senado da Câmara de Natal, em virtude de ser o único concelho do Rio Grande até meados do 

século XVIII, teria uma jurisdição mais alargada que os limites da povoação sede. Sua influência, 

como veremos, se faria sentir em diversas localidades, sobretudo nas ribeiras situadas no leste da 

capitania. Como aponta Thiago Dias, analisando o controle que essa instituição possuía sobre as 
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atividades econômicas, os camarários buscaram, nas três últimas décadas do século XVII, 

“instalar efetivamente seu ‘modo de governança’, fixando preço de venda de produtos, proibindo 

atividades de extração ou mercantes sem licença”, além de atuarem no sentido de garantir o 

abastecimento da capitania do Rio Grande.
114

 

Podemos citar, acerca desse alcance da jurisdição do Senado da Câmara da cidade do 

Natal, o estabelecimento, em 1674, do registro do gado em Tamatanduba (região do atual 

município de Pedro Velho, situado a mais de 70 km de Natal). Todo o gado que saísse da 

capitania para “as de fora” deveria ser registrado nessa localidade por Antônio Freire, morador 

em Tamatanduba, a fim de evitar furtos durante o transporte realizado pelos passadores. 

Alegavam que tal medida se justificava pelo fato de que a saída do gado sem que fosse feito tal 

registro acarretava prejuízo à capitania do Rio Grande.
115

  

O mesmo Antônio Freire figurou no livro dos Termos de Vereação da Câmara como 

registrador de gado em Tamatanduba nos anos de 1674, 1678 e 1680, chegando a exercer cargos 

oficiais na referida instituição em 1683 (procurador do concelho) e 1687 (juiz ordinário).
116

 

Podemos supor, a partir disso, que a sua atuação anterior como registrador tenha facilitado o seu 

acesso a cargos oficiais no Senado da Câmara.  

Já a prática do registro do gado nessa localidade contou com idas e vindas ao longo da 

segunda metade do século XVII, sempre regulada, apesar disso, pela Câmara de Natal. Em 1678 

seria anulada, em virtude da reclamação de criadores da capitania do Rio Grande do valor do 

pagamento e dos roubos de gado ao longo do caminho. Aqueles que levassem o gado para 

Pernambuco estariam livres dessa obrigação, mas teriam que tirar “lisensa e rezistrar as marquas 

de gado” na própria Câmara, sob pena de pagar 4 mil réis pelo não cumprimento da 

determinação.
117

 A partir dos dados encontrados no Livro dos Termos de Vereação da Câmara de 

Natal, verificamos que o registro voltaria a ser realizado em Tamatanduba no ano de 1682, para 

todos aqueles que levassem lotes de gado do “Mopebu” em diante.
118

 A obrigatoriedade da 

passagem do gado que saísse da capitania pelo caminho de Tamatanduba, a fim de possibilitar o 

                                                 
114

 DIAS, Thiago Alves. Câmaras e colonização: questões historiográficas e um estudo de caso. Saeculum – Revista 

de História. Ano 21, n. 34; João Pessoa, jan./jun. 2016. p. 54; e DIAS, Thiago Alves. Dinâmicas mercantis 

coloniais: Capitania do Rio Grande do Norte (1760-1821). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2011. p. 122. 
115

 TERMO de vereação de 24/09/1674. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 3 e 3v. 
116

 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal. 

Documentos 0041, 0105, 0139, 0199 e 0262. 
117

 TERMO de vereação de 24/09/1678. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 22. 
118

 TERMO de vereação de --/01/1682. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 42v e 43. 



53 

 

recolhimento do imposto, foi reafirmada pelos oficiais camarários em 1689 e 1691, em meio aos 

estragos e perdas causados pela revolta do “enemigo bárbaro”, sob pena de pagamento de uma 

multa de 6 mil réis para os que utilizassem “outro caminho”. Estaria proibida a utilização de 

outros caminhos com o objetivo de não pagar o referido imposto.
119

  

Encontramos, ainda, referências ao registro de gado em Tamatanduba no ano de 1709, 

para todos “os lotes que sahissem da Ribeira do Mipibu athe a Ribeira do Cunhahu”, sob a 

responsabilidade de Diogo Marques e Gonçalo de Castro Rocha.
120

 Entretanto, no ano de 1710, 

em virtude de convalescença do primeiro, a atividade passou a ser realizada pelo registrador 

Julião Borges de Góis, em Goianinha, o que seria mais conveniente para os passadores, pelo fato 

de a estrada que passava por Cunhaú ser “mais direita”,
121

 facilitando o transporte do gado para 

as capitanias vizinhas.
122

 A inconveniência do caminho mais distante do litoral (ver mapa 1), que 

passava por Tamatanduba, já apontado como perigoso pelos criadores desde o século anterior, 

parece ter feito com que esse registro não voltasse a ser realizado nessa localidade nas décadas 

que se seguiram. Evidencia-se, a partir desse exemplo, que, apesar das dificuldades impostas pela 

distância das localidades além dos limites da cidade do Natal, o Senado da Câmara esforçou-se 

para regular as atividades econômicas que se desenvolviam na capitania do Rio Grande, 

sobretudo a partir da cobrança de impostos, o que aumentava os rendimentos do concelho e da 

Coroa. 
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Mapa 1: Localização de Tamatanduba (atual município de Pedro Velho), Goianinha e 

Cunhaú (atual município de Canguaretama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mapa elaborado com o auxílio do Google Earth, a partir do Livro dos Termos de Vereação do Senado da 

Câmara de Natal. Trabalho técnico com o programa Arc giz 10.1 realizado por Janaína Medeiros da Silva. 

 

Vale salientar, ainda, que Julião Borges de Góis, que passou a se encarregar do registro do 

gado em Goianinha, atuou como oficial da Câmara poucos anos após iniciar esta atividade. Foi 

procurador do concelho em 1714, almotacé em 1715 e vereador por duas vezes, em 1719 e 

1725.
123

 Seguiu, dessa maneira, uma trajetória semelhante à de Antônio Freire, registrador de 

gado de Tamatanduba e camarário na segunda metade do século XVII. Reforça-se, aqui, a ideia 

apontada anteriormente de que a atuação nessa tarefa, que parecia ser bastante relevante para os 

rendimentos do concelho, poderia facilitar o acesso ao exercício de cargos no Senado da Câmara 

da cidade do Natal. Conferia, assim, mesmo para indivíduos que morassem em povoações 

distantes dessa cidade, a possibilidade de ascensão social. De acordo com Carmen Alveal, a 
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importância do cargo de registrador de gado no Rio Grande se explica pelo fato de a pecuária ser 

a principal atividade econômica desenvolvida na capitania.  A atuação desses homens, portanto, 

gerava ganhos para o concelho, com o recolhimento dos impostos pagos pelos pecuaristas e a 

fiscalização sobre a retirada de licenças.
124

 

Entretanto, outras atividades econômicas realizadas fora dos limites da cidade do Natal 

eram alvo da tentativa de controle por parte da Câmara. Na década de 1670, encontramos 

referências à necessidade daqueles que pescavam “nas prayas desta Capitania e nas alagoas das 

Guarairas” retirarem uma licença no Senado da Câmara antes de realizar tal atividade. Os que 

não cumprissem com essa determinação perderiam os seus tresmalhos e redes, além de pagarem 

uma multa de 8 mil réis “para as despesas do Conçelho” e passarem vinte dias na cadeia.
125

 Nas 

década seguintes, como aponta Ana Lunara Morais, apareceria também a fixação dos preços e a 

obrigação de se vender os peixes para os moradores da capitania. Essas determinações, afirma 

Morais, surgiam a partir de reclamações dos moradores do Rio Grande junto aos oficiais do 

concelho, levando à intervenção da Câmara de Natal sobre a atividade.
126

 

Como exemplo disso, observamos que a preocupação com a atividade pesqueira na Lagoa 

de Guaraíras, nos rios e nas “prayas das salinas” figurou, ainda, como tema de vereação no ano 

de 1691, na qual se mantinha a prática da cobrança de taxas que deveriam ser pagas por aqueles 

que se dedicavam à atividade na capitania do Rio Grande – mesmo que viessem de fora dela. 

Além disso, todos que pescassem na costa da referida capitania seriam obrigados a vender os 

peixes frescos ou salgados ao povo do Rio Grande. Caso contrário, deveriam pagar uma taxa de 2 

mil réis.
127

 

O cronista Joan Niehouf, que esteve no Brasil na década de 1640 – a serviço da 

Companhia das Índias Ocidentais –, já pontava a importância da pesca para a capitania do Rio 

Grande. O autor afirmou que, apesar de a capitania ter sido “bastante desprezada pelos 

portugueses”, possuía abundância de “caça e pescado”, provenientes, sobretudo, do “lago de 

Groairas”. Comentava, ainda, que dessa localidade “vieram os fartos abastecimentos de carne e 
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peixe para as nossas guarnições na Paraíba e outras partes, durante a rebelião dos portugueses”,
128

 

demonstrando que essa atividade era algo relevante para o Rio Grande desde o período anterior à 

Restauração. A referida lagoa, de acordo com Thiago Alves Dias, ainda seria importante para o 

abastecimento e a economia locais em virtude da prática da extração de sal, da atividade pecuária 

e do plantio de mandioca.
129

 

Percebe-se que a Lagoa de Guaraíras, situada a aproximadamente 58 quilômetros de Natal 

(ver mapa 2), foi alvo de sucessivas tentativas de controle da Câmara. Mesmo com as idas e 

vindas da cobrança de taxas sobre a pesca,
130

 os oficiais estabeleciam obrigações e limites com 

relação à venda dos peixes, como se exemplificou anteriormente. Percebe-se, portanto, que a 

regulação da atividade não se limitava às licenças e ao recolhimento de impostos, havendo 

também uma preocupação constante com o abastecimento local. O que se percebe é que essa 

questão – de interesse das coletividades – estava entre as atribuições das câmaras, tanto no reino, 

quanto na colônia. Em seu estudo sobre o poder municipal em Portugal, Nuno Gonçalo Monteiro 

apontou para o fato de que a regulamentação sobre as atividades econômicas se constituía em 

uma importante tarefa desempenhada por essas instituições, que deveriam garantir, sobretudo, o 

abastecimento da sede do concelho.
131

  

Para o caso da América portuguesa, Avanete Pereira afirma que as câmaras deveriam 

garantir, sobretudo, o “provimento dos núcleos urbanos”, agindo de modo a “disciplinar a 

distribuição de produtos”, o que fazia parte da sua obrigação de garantir o bem estar dos 

moradores que viviam sob sua jurisdição.
132

 Analisando as atividades desenvolvidas na capitania 

do Rio Grande, verificamos que a atuação da Câmara de Natal objetivava privilegiar o 

abastecimento não apenas da sede do concelho, mas da própria capitania. A ausência de outros 

concelhos no Rio Grande, a nosso ver, seria determinante para que essa instituição atuasse dessa 

maneira. 
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Além das lagoas e praias do litoral, outros espaços da capitania também seriam alvo da 

regulação do concelho sobre a atividade pesqueira. Nesse sentido, tentou-se, durante a segunda 

metade do século XVII, regular a atividade pesqueira e a extração do sal (atividade já apontada 

como lucrativa para a fazenda real desde a década de 1670
133

) na região das salinas, área costeira 

que se estendia do Porto de Touros “athe o Searâ Grande”. Em 1693, a Câmara lançou um edital 

cujo objetivo era taxar a realização dessas atividades nessa área,
134

 que, apesar de costeira, 

situava-se distante da sede do concelho (ver mapa 2). A doação de sesmarias nessa região, como 

demonstra Patrícia Dias, provém desde o início do século XVII, indicando uma presença colonial 

bastante antiga nesses espaços, apesar de ter havido um recuo dessa presença nas décadas que se 

seguiram.
135
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Mapa 2: Localização da Lagoa de Guaraíras e da região das praias das salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mapa elaborado com o auxílio do Google Earth, a partir do Livro dos Termos de Vereação do Senado da 

Câmara de Natal. Trabalho técnico com o programa Arc giz 10.1 realizado por Janaína Medeiros da Silva. 
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Outra medida adotada pela Câmara de Natal que demonstra essa área de jurisdição mais 

alargada seria a nomeação de almotacés para atuarem nas ribeiras do leste da capitania do Rio 

Grande, em 1683. Nesse ano, foram empossados funcionários para atuarem nas ribeiras do Ceará-

Mirim, Potengi, Mipibu, Goianinha e Cunhaú,
136

 localidades, que, como vimos, vinham sendo 

repovoadas pelos colonos luso-brasileiros desde as décadas de 1660 e de 1670. 

  Consideramos essa medida relevante, pois os almotacés eram funcionários responsáveis 

por várias atividades ligadas à ordenação do espaço das povoações situadas em Portugal e no 

além-mar. De acordo com Magnus Roberto Pereira, atuavam em aspectos ligados às relações de 

mercado: verificavam licenças de comerciantes e artesãos, aferiam pesos e medidas, conferiam se 

havia concordância com o “tabelamento imposto ao comércio” e aplicavam punições às 

transgressões (multas e até mesmo prisões). Observavam, também, questões ligadas aos cuidados 

sanitários nos estabelecimentos comerciais e possuíam atribuições ligadas à “construção e 

manutenção de pontes, a pavimentação de ruas”, e à “preservação das fontes de abastecimento de 

água potável”. Sua ação, portanto, estava mais ligada ao meio urbano, observando o cumprimento 

das posturas municipais e contribuindo para a ordenação do espaço público.
137

 Por fim, esses 

funcionários seriam importantes, como aponta George Félix Cabral de Souza, para garantir o 

abastecimento das povoações da colônia, em consonância com as decisões tomadas pelos oficiais 

camarários.
138

 

Presumimos que a nomeação desses almotacés por parte do Senado da Câmara de Natal 

estivesse relacionada a uma tentativa de exercer maior controle sobre espaços que, na década de 

1680, já contavam com uma presença significativa de colonos e com o desenvolvimento de 

atividades econômicas, que, como já foi afirmado, eram reguladas pela Câmara e deveriam ser 

fiscalizadas. A identificação de áreas específicas (ribeiras) para a atuação desses funcionários nos 

sugere, também, que os rios foram marcos importantes para a divisão administrativa do espaço, 

definindo as localidades em que cada um desses almotacés atuaria. Mesmo no período holandês, 

Niehouf já observara que a capitania do Rio Grande se dividia “em quatro distritos conhecidos 

pelos nomes dos rios que os banham, a saber: Cunhaú, Goiana, Monpebu e Potigi”.
139

 Isso nos 

                                                 
136

 LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal. 

Documento 0208. 
137

 PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Almuthasib – Considerações sobre o direito de almotaçaria nas cidades de 

Portugal e suas colônias. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 21, n. 42, p. 366-370; 379. 
138

 SOUZA, George Félix Cabral de. Op cit. p. 49-50 
139

 NIEHOUF, Joan. Op cit. p. 87. 



60 

 

indica que essa forma de ordenamento do território, que tomava como referência os cursos d’água 

da capitania, vinha de décadas anteriores.
140

 

Apesar de não sabermos exatamente as delimitações dessas ribeiras, elaboramos o mapa 

abaixo (mapa 3), tomando por base os cursos dos rios cujas ribeiras foram mencionadas no termo 

de vereação de 1683 e os espaços nos quais a presença de colonos já seria significativa até esse 

momento. Para isso, referenciamo-nos, também, por um mapa elaborado por Patícia Dias, que 

indica as doações de terras na capitania do Rio Grande até o ano de 1674,
141

 pois seriam as áreas 

nas quais a presença de moradores luso-brasileiros estaria relativamente consolidada na década 

de 1680.
142
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Mapa 3: Ribeiras para as quais foram nomeados almotacés no ano de 1683 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mapa elaborado com o auxílio do Google Earth, a partir do Livro dos Termos de Vereação do Senado da 

Câmara de Natal. Trabalho técnico com o programa Arc giz 10.1 realizado por Janaína Medeiros da Silva. 

 

Além de regular o desenvolvimento das atividades econômicas, as câmaras tinham como 

parte de suas atribuições a promoção da justiça no espaço sob sua jurisdição. Essa era a 

responsabilidade dos juízes ordinários, eleitos trienalmente para exercer mandatos de um ano, 

como todos os cargos oficiais do concelho.
143

 Entretanto, as grandes distâncias impediam que 

esses homens desenvolvessem tal atividade de maneira satisfatória. O acesso das pessoas que 

moravam em localidades distantes das sedes dos concelhos à justiça ficava extremamente 

prejudicado, levando à nomeação, através de eleição na Câmara situada na sede, de juízes de 
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vintena.
144

 Sobre a sua nomeação e atuação, as Ordenações Filipinas estabeleciam que poderia 

ocorrer em “qualquer aldêa” que possuísse entre 20 e 50 vizinhos, e que fosse localizada a uma 

distância de uma légua ou mais do núcleo urbano que sediava o concelho. Nesses casos, os 

oficiais da câmara poderiam escolher, anualmente, 

hum homem bom da dita aldeia, que seja nella Juiz; ao qual darão juramento em 

Camera, que bem e verdadeiramente conheça e determine verbalmente as 

contendas, que forem entre os moradores da dita aldêa, de quantia até cem 

réis.
145

 

 

Definia-se ainda que, em localidades com mais de duzentos “visinhos”, poderiam decidir 

sobre contendas de um valor máximo de até 400 réis, “sem apelação, nem agravo, e verbalmente, 

sem sobre isso fazer processo”. Tinham a obrigação, também, de “prender os malfeitores, que 

forem achados comettendo os maleficios na aldêa e seu limite” e deveriam entregar esses 

criminosos aos juízes ordinários da câmara.
146

 Verifica-se, portanto, que tal cargo estabelecia 

uma submissão da justiça dessas povoações à sede do concelho, já que eram os seus oficiais que 

escolhiam esses juízes de vintena e que a sua atuação estava submetida ao juiz ordinário, sendo 

limitada por ele.  

Dessa forma, foi escolhido em vereação do Senado da Câmara da cidade do Natal, em 

1677, para atuar como juiz de vintena na povoação de Goianinha (ver mapa 1), Domingos 

Cordeiro, morador da localidade, a fim de realizar diligências na povoação.
147

 Essa função, em 

1693, figurou na documentação como sendo exercida por Atemar Correa. Os camaristas 

justificavam a nomeação do mesmo como algo necessário “pella distancia destta Cidade [do 

Natal]”.
148

 Da mesma maneira, ao longo do século XVIII, sobretudo após a consolidação da 

conquista sobre os vastos espaços a oeste da Capitania, a nomeação de juízes de vintena foi uma 

ação constante por parte dos oficiais da Câmara de Natal. Verificamos, portanto, além de novas 
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nomeações na Ribeira de Goianinha,
149

 a escolha de juízes de vintena para as ribeiras do 

Mipibu,
150

 Apodi, Mossoró, Panema
151

 e Açu.
152

  

Como podemos observar, a área de influência e de atuação da Câmara incluía espaços 

consideravelmente distantes da cidade do Natal. Sua área de jurisdição se dilatava, portanto, 

juntamente com o avanço da colonização e das atividades econômicas em direção ao sertão da 

capitania do Rio Grande. A reação dos indígenas em defesa de seus territórios ancestrais, 

ocorrida principalmente entre as décadas de 1680 e de 1710, além de ter afetado a vida dos 

moradores das novas povoações, diminuía os ganhos do concelho, já que o seu rendimento 

dependia do livre desenvolvimento dessas atividades, do controle e da fiscalização sobre elas. A 

despeito das dificuldades que a atuação do Senado da Câmara nessas localidades pudesse 

encontrar, podemos afirmar que a atividade administrativa e fiscal da Câmara, regulando aspectos 

da vida econômica, e a atuação dos juízes de vintena, fazendo cumprir as leis e gerindo a vida 

social dos moradores das povoações mais distantes, se constituíam em um importante elemento 

para manutenção e a unidade do império. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a atuação do sistema institucional central nas áreas 

periféricas produziria na população que habitava essas localidades distantes do centro a “sugestão 

de uma delimitação territorial”, mesmo que esta fosse uma delimitação inexata, se compararmos 

à definição de fronteiras na atualidade.
153

 Ou seja, a territorialidade dos moradores das 

localidades que se situavam mais distantes das cidades e vilas coloniais seria produzida a partir 

da atuação das autoridades instituídas nesses núcleos urbanos. Podemos citar ainda a afirmativa 

de Ángel Rama, para quem as cidades estabelecidas pelos europeus na América possuíam o papel 

de “dominar e civilizar seus entornos”, cabendo às instituições sediadas nesses núcleos de 

povoamento a função de “estabelecer e conservar a ordem”.
154

 A área de influência da urbe 

colonial e das instâncias de poder que ela sediava, portanto, eram mais alargadas que os limites 

físicos dessas povoações. 

Sobre o Senado da Câmara da cidade do Natal, Rubenilson Teixeira afirma que, até a 

criação das primeiras vilas do Rio Grande (Estremoz e Arez), em 1760, a área sob sua jurisdição 
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seria correspondente a todo o espaço da capitania, em virtude de o Rio Grande não possuir até 

então outras câmaras.
155

 Concordando com Teixeira, Kleyson Bruno Chaves Barbosa, em seu 

recente estudo sobre o Senado da Câmara da cidade do Natal entre os anos de 1720 e 1759, 

período posterior ao da Guerra dos Bárbaros, apontou para a influência da Câmara sobre as 

povoações espalhadas por todo o território da capitania do Rio Grande – apesar dessa influência 

ter se dado de maneira mais eficiente e constante nas ribeiras do leste –, através do controle sobre 

as atividades econômicas, das correições e da nomeação de juízes de vintena.
156

 

Percebe-se, ademais, que essa influência da Câmara de Natal sobre os diversos espaços da 

capitania se estabeleceria paulatinamente, à medida que a presença lusa avançava no Rio Grande, 

no sentido leste-oeste, entre a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século 

XVIII. Portanto, no momento histórico que analisamos, essa instituição se constituiria na 

principal ligação dos moradores espalhados pelo sertão e demais povoações com as autoridades 

coloniais e com a Coroa. Ao longo dos eventos ligados à Guerra dos Bárbaros, podemos afirmar 

que a Câmara de Natal representava um importante elo de integração entre o sertão do Rio 

Grande e o centro do império. O caráter inconstante e disperso do povoamento desses sertões 

pelos colonizadores manteve dentro do raio de atuação do concelho áreas de fronteira, nas quais 

os contatos e as trocas culturais entre moradores e indígenas seriam constantes. 

Referenciando essas relações, em 1688, José Lopes de Ulhoa propunha que, para 

solucionar o conflito com esses indígenas, seria interessante recorrer ao auxílio de “alguns 

vaqueiros moradores naquele sertão com os quais estes Tapuyas comem e bebem e a quem 

chamão compadres”, e que “por aquelles q elles presumem são seos amigos e confidentes hão de 

vir pedir pás”. Isso, argumentava, traria menos gastos à Coroa e seria mais eficiente para garantir 

a colonização dos sertões do Rio Grande.
157

 Também é exemplar o relato produzido no ano de 

1690 pelo capitão Gregório Varela de Berredo Pereira, que mencionou a boa convivência dos 

vaqueiros com esses nativos, quando “este sertão [do Açu] se começou a descobrir”. Afirmou que 

os indígenas tratavam esses colonos “com muita paz e amizade pelo interesse que tinham de lhe 
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darem ferramentas de machados e foices”.
158

 Portanto, como afirma Fátima Lopes, a presença de 

colonos nesses sertões não teria sido marcada por conflitos nesse primeiro momento, em virtude, 

sobretudo, do caráter esparso dessa ocupação.
159

  

De acordo com Cláudia Damasceno, em seu estudo sobre a formação territorial de Minas 

Gerais, o avanço dos conquistadores sobre os sertões dessa capitania não ocorreu de maneira 

homogênea, restando espaços não conquistados dentro das áreas sob jurisdição das vilas, os quais 

a autora denominou de “sertões residuais”.
160

 Parece-nos ter sido também o caso do Rio Grande, 

o que teria sido ocasionado, a nosso ver, pelas dificuldades enfrentadas pelos colonos que 

buscavam se estabelecer nas áreas situadas na porção oeste da capitania, durante essa fase inicial 

do processo de interiorização. Dentre essas dificuldades, deve-se destacar as reações dos nativos 

que habitavam esses espaços, que demonstraram diferentes formas de agir diante do avanço da 

sociedade colonial sobre os sertões. 

Vale salientar, ademais, que, no momento da conquista do sertão dos Cataguases, na 

região das Minas, entre finais do século XVII e início do século XVIII, a população indígena já 

se encontrava bastante dispersa e rarefeita, em função, sobretudo, das expedições de apresamento 

realizadas pelos paulistas no período anterior.
161

 De maneira diferente, o sertão do Rio Grande, na 

segunda metade do século XVII (momento do estabelecimento dos currais de gado no interior) 

contava com uma expressiva presença de indígenas, pertencentes a grupos diversos, que viriam a 

empreender ferrenha resistência no intuito de defender os seus territórios tradicionais.
162

 

 

1.2.2 O sertão da desordem  

 

O início da década de 1680 parece ter sido o momento em que a convivência amistosa 

entre os colonos recém-estabelecidos no sertão e os indígenas passou a ser encarada como 

problemática e conflituosa, com um desencadeamento de eventos que levaram a uma guerra, ou 

                                                 
158

 Apud LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na colonização do Rio Grande do Norte. 2003. 

p. 132. 
159

 Acerca do caráter pacífico dos primeiros contatos entre os moradores luso-brasileiros do sertão da capitania do 

Rio Grande e os indígenas da etnia Tarairiú que ali viviam, ver LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e 

missionários na colonização do Rio Grande do Norte. 2003. p. 132-134. 
160

 Cláudia Damasceno. Op cit. p. 270-272. 
161

 Idem. p. 62. 
162

 Acerca da territorialidade dos povos do sertão da capitania do Rio Grande, trataremos no capítulo 2 do presente 

trabalho. 



66 

 

melhor, a um conjunto de conflitos que, entre momentos de maior e menor intensidade, assolaram 

a capitania do Rio Grande por cerca de quatro décadas. 

Logo em 1681, os moradores estabelecidos nessas áreas situadas mais a oeste da 

capitania, através da Câmara de Natal, relataram que, no “sertão donde chamão das piranhaz” 

(referência ao rio Piranhas-Açu), os tapuias haviam matado um morador e que andavam tão 

“absulutoz que vivião a fazer maiores danoz” nas fazendas dos colonos. Solicitaram ao Capitão-

mor Geraldo de Suni que fossem enviados soldados e um intérprete à localidade, a fim solucionar 

o conflito,
163

 demonstrando que o adensamento do povoamento luso-brasileiro no sertão do Rio 

Grande levou a uma mudança nas relações estabelecidas entre colonos e indígenas.  

A historiadora Beatriz Perrone-Moisés, em importante estudo sobre a legislação 

indigenista colonial, reforça a diversidade dos contatos estabelecidos entre povos indígenas e 

moradores ao longo da história da colonização lusa na América portuguesa, demonstrando que os 

nativos também possuíam seus interesses, e buscavam agir no sentido de resguardá-los, de acordo 

com as circunstâncias que se apresentavam. Alguns grupos se submetiam à catequese e passavam 

a viver nos aldeamentos administrados por religiosos; outros se aliavam aos portugueses, mas 

continuavam vivendo em seus territórios, mantendo relativa autonomia; e ainda havia aqueles que 

eram resistentes à colonização, movendo guerras contra os luso-brasileiros. A legislação 

reservava a esses povos insubmissos a prática da guerra justa, que autorizava ação bélica movida 

pelas autoridades coloniais e o cativeiro; como formas de submetê-los aos interesses da Coroa e 

dos colonos. Perrone-Moisés ressalta que os grupos poderiam mesmo modificar a sua posição ao 

longo do tempo, passando de hostis a aliados, ou vice-versa.
164

 

Parece ter sido o caso dos Tarairiú, habitantes dos sertões da capitania do Rio Grande, 

que, como vimos, estabeleceram contatos amistosos com os novos moradores do sertão, mas 

foram mudando suas relações com os colonos, por verem as áreas por onde se movimentavam e 

que garantiam a sua sobrevivência, que se constituíam em seu território, cada vez mais ocupadas 

por uma população forânea e por seus rebanhos. Os Tarairiú, assim, passaram de grupos que 

ofereciam pouco risco à colonização – apesar das desconfianças com que eram vistos pelos 
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colonos, que encaravam os povos nativos do sertão como bárbaros – a índios hostis, definindo a 

deflagração de uma guerra justa contra eles na segunda metade da década de 1680. 

Foi através, sobretudo, da Câmara de Natal que chegaram às autoridades coloniais e 

metropolitanas os relatos acerca dos ataques movidos por esses indígenas contra os moradores do 

sertão da capitania do Rio Grande. Foram esses relatos que embasaram as medidas tomadas pelas 

autoridades coloniais e pela Coroa, a fim de levar a cabo a guerra justa que se iniciara e se 

arrastaria por quase quarenta anos na capitania, entre momentos de maior intensidade, recuos e 

novos levantamentos. Partimos da ideia de que as concepções cristalizadas no imaginário colonial 

acerca do sertão e de seus habitantes permeavam os relatos presentes na documentação oficial 

produzida pelos camaristas durante os conflitos. Além do mais, estes homens acabavam por se 

envolver também nos conflitos, em decorrência de possuírem patentes nas ordenanças e das 

obrigações daí decorrentes. 

Podemos citar o exemplo de Jerônimo Cavalcanti de Albuquerque, que exerceu na 

Câmara os cargos de almotacé, em 1681, de vereador, em 1682, e de juiz ordinário, em 1686,
165

 

ano em que recebeu do Capitão-mor da capitania do Rio Grande, Paschoal Gonçalves de 

Carvalho, a patente de coronel de cavalaria da Ordenança. O objetivo desta carta patente seria 

que o referido camarário socorresse os moradores dos “lugares maiz distantez desta praça” 

(referindo-se aos moradores do sertão), que viviam “fronteiros” aos tapuias, em virtude dos 

indígenas estarem destruindo suas fazendas e ameaçando-os.
166

 Verificamos, portanto, a 

dificuldade das autoridades situadas no litoral em dar conta dos problemas e demandas dos 

moradores do sertão. A distância do único núcleo urbano da capitania do Rio Grande (a sede do 

concelho) e as dificuldades de comunicação ofereceriam uma grande desvantagem aos colonos 

estabelecidos nessas localidades. 

Entretanto, foi no ano de 1687 que as notícias sobre as reações dos indígenas contra a 

ocupação dos seus territórios pelos colonos começaram a circular com maior frequência. Assim, 

os oficiais camarários se dirigiam ao Capitão-mor General de Pernambuco, João de Cunha Souto 

Maior, em 23 de fevereiro de 1687, pedindo  

socorro pelo risco em que nos achamos, diante da rebelião dos índios tapuios 

que, no sertão do Açu, já têm morto perto de cem pessoas, escarmentando os 
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moradores, destruindo os gados, de modo que já não são eles senhores daquelas 

paragens.
167

 [grifo nosso] 

 

A Câmara da cidade do Natal, nesse sentido, assumia o papel de porta voz desses 

moradores, que não detinham mais o controle sobre as terras do sertão do Assu, em virtude da 

resistência empreendida pelos indígenas. Aqui, podemos afirmar que – além das perdas materiais 

e humanas causadas pelos conflitos – a ênfase recaia sobre a falta de domínio dos súditos reais, 

portanto do próprio rei, sobre o referido sertão. Nesse contexto, era evidenciada a percepção do 

sertão como um espaço marcado pela desordem, sobre o qual a Coroa e seus vassalos não 

detinham controle. A resistência empreendida pelos povos indígenas, assim, dificultava – até 

mesmo inviabilizava – o processo de colonização, e os oficiais do concelho, ao descreverem as 

reações desses nativos diante do avanço colonial como uma “rebelião”, buscavam reforçar a 

concepção de que a hostilidade e a violência partiam unicamente dos indígenas. Cartas 

semelhantes, com pedidos de auxílio militar, foram enviadas em um curto prazo de tempo 

(apenas sete dias) à Câmara de Olinda
168

 e ao capitão-mor da Paraíba,
169

 dando uma noção da 

gravidade com a qual a situação do sertão do Rio Grande era encarada pelos camarários. 

Além dessa correspondência com as capitanias vizinhas, o capitão-mor do Rio Grande 

enviou um vereador da Câmara de Natal, chamado Manoel Duarte de Azevedo, à Bahia, a fim de 

solicitar o auxílio do próprio Governador Geral do Estado do Brasil, Mathias da Cunha. Este, por 

sua vez, respondeu aos oficiais da Câmara e ao próprio capitão-mor, informando que havia 

ordenado ao Governador de Pernambuco que enviasse “duas companhias da melhor gente dos 

Terços do Camarão e Henrique Dias”, e ao capitão-mor da Paraíba que socorresse aos moradores 

do Rio Grande “com o maior numero de gente” que fosse possível. Tais tropas deveriam ser 

comandadas pelo coronel Antônio de Albuquerque da Câmara, atuando tanto “para terror dessas 

nações, como para quietação de seus vassallos.”
170

 O mesmo coronel estaria autorizado, ainda, a 
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recrutar cabos, oficiais e soldados, além de ser abastecido com munições e mantimentos, para 

mover a guerra contra as “nasoins barbaras”. As despesas deveriam ser pagas pelo Senado da 

Câmara, já que se constituía em uma ação em benefício dos moradores da capitania.
171

 

O coronel Antônio de Albuquerque – juntamente com seus irmãos e seu cunhado
172

 – 

figura nos registros de sesmarias da Capitania do Rio Grande como um dos solicitantes de terras 

na ribeira do rio Acauã, no ano de 1679 (já mencionada nesse capítulo).
173

 Percebe-se, portanto, 

que, além das obrigações militares correspondentes a um súdito régio, o que é confirmado pela 

patente que ostentava, possuía interesses diretos na liberação das terras do sertão para o pleno 

desenvolvimento da atividade pecuária. Obviamente, a resistência indígena na capitania do Rio 

Grande prejudicava também os seus interesses, oferecendo riscos à sua segurança e de seus 

trabalhadores, e à sua fazenda. Outro irmão do coronel Antônio de Albuquerque da Câmara, 

chamado Afonso de Albuquerque Maranhão,
174

 foi juiz ordinário da Câmara de Natal nos anos de 

1685, 1694 e 1723,
175

 e participou ativamente das guerras contra os indígenas entre fins da 

década de 1680 e início da década de 1690.
176

 

Entretanto, a atuação das tropas lideradas pelo coronel Antônio de Albuquerque da 

Câmara, mesmo com o auxílio de soldados vindos de Pernambuco e da Paraíba, não seria o 

suficiente para conter as ações de resistência dos indígenas. Consta no Livro das Cartas de 

Provisões do Senado da Câmara de Natal que, ainda em 1688, os “gentios” já eram “senhores de 

todo o sertão” e chegavam a ameaçar a própria cidade do Natal,
177

 assaltando os colonos que 

viviam na ribeira do rio Ceará-Mirim.
178

 Dessa maneira, os camaristas informavam às 

autoridades da colônia que os indígenas estavam dominando a região do Assu, além de estarem 
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praticando hostilidades contra os luso-brasileiros estabelecidos nas povoações próximas à faixa 

litorânea. A falta de recursos da Câmara e dos colonos agravava a situação de ameaça e o clima 

de medo tomavam conta da capitania, com os poucos moradores que restavam ameaçando 

abandoná-la.
179

 

Em virtude disso, novas medidas seriam tomadas pelo Governo Geral no sentido de 

garantir a assistência de tropas no sertão do Rio Grande. Verifica-se, nesse contexto, que outro 

sesmeiro ligado ao Senado da Câmara de Natal atuou com papel de destaque nas ações de 

combate aos indígenas. Esse homem seria Manoel de Abreu Soares, que foi oficial do concelho 

em 1678 e 1684,
180

 e possuía terras nas proximidades do rio Jacu, doadas em 1660,
181

 e na ribeira 

do Jaguaribe, cuja concessão data de 1681.
182

 Em março de 1688, Soares recebera do Governador 

Geral, Mathias da Cunha, a patente de capitão-mor, devendo fazer guerra aos tapuias, 

“degollando-os, e seguindo-os até os extinguir”, o que serviria de exemplo “a todas as mais 

nações que confederadas com elles não temiam as armas de Sua Magestade”. Para a realização da 

campanha, seria enviado o reforço de 600 homens de Pernambuco, recebendo ordens, também, 

para não deixar “de degollar os Bárbaros grandes só por os captivarem, o que principalmente 

farão aos pequenos, e às mulheres de quem não pode haver perigo, que ou fujam, ou se 

levantem”. A campanha de Manoel de Abreu, vale salientar, possuía “jurisdição separada, e 

independente” daquela liderada pelo Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara, devendo esses 

dois homens manterem algum tipo de comunicação “de palavra, ou por escripto”, a fim de melhor 

coordenar as entradas contra “o Barbaro”.
183

 

Consta, ainda, que o capitão Teodósio da Rocha, possuidor de sesmarias no sertão e 

camarário por diversas ocasiões na segunda metade do século XVII – como já foi mencionado –, 

também participou de ações militares lideradas pelo capitão-mor Manoel de Abreu Soares, que 

atuava na região do Assu desde 1687.
184

 Percebe-se, dessa maneira, a ligação de homens que 
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exerciam o poder político e econômico no Rio Grande com as ações bélicas movidas contra os 

indígenas. Entretanto, a campanha do dito capitão-mor não obteve êxito, em virtude, 

principalmente, das deserções dos soldados, ficando “o inimigo mais licenciosamente senhor 

dessa principal parte da Capitania [a região do Assu] e curraes della”.
185

 

Paralelamente, as autoridades locais continuavam solicitando o auxílio do Governo Geral, 

cuja resposta se deu com o envio das tropas dos paulistas
186

 para a capitania do Rio Grande, 

desviando-os da marcha que estavam realizando rumo a Palmares. Mathias da Cunha, em carta a 

Domingos Jorge Velho, líder dessas tropas, fazia referência às correspondências enviadas pelo 

capitão-mor e pela “Câmara do Rio Grande” acerca da destruição que os “bárbaros” vinham 

causando “aos moradores brancos, escravos e curraes”. Ordenava ao sertanista que suspendesse a 

sua ida a Palmares e marchasse rumo ao sertão do Rio Grande e causasse todo o dano possível 

aos tapuias, afirmando que as tropas não teriam apenas “todas as glórias degolarem os bárbaros, 

mas a utilidade dos que aprisionarem”, já que a guerra era considerada justa.
 187

 

A vinda dos paulistas para a capitania do Rio Grande marcaria as primeiras vitórias das 

tropas coloniais sobre os nativos. A correspondência do bandeirante Domingos Jorge Velho com 

a Câmara de Natal, em 1689, demonstra como sua ação era avaliada pelos camaristas. Em 23 de 

março, o juiz ordinário da Câmara, Francisco Gomes, afirmando falar em nome do povo da 

capitania, contrapunha-se à ordem do capitão-mor, Agostinho Cézar de Andrade, que solicitou a 

retirada do paulista do sertão. Segundo Gomes, Andrade demonstrava “pouco zello” e não estaria 

“atendendo ao bem deste povo” ao propor que se fizesse paz com o “gentio inimigo jandoim”. 

Solicitava ainda que Jorge Velho continuasse guerreando no sertão da capitania, perseguido e 

degolando os indígenas, como o havia ordenado o Governador Geral.
188

 

Na mesma data os oficiais da Câmara redigiram outro documento no qual fizeram o 

mesmo pedido ao Mestre-de-Campo dos paulistas. Recomendavam que ele não se retirasse “do 
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sertão della [da Capitania] enqmto ouver noticia qe ha gentio levantado”; caso contrário o dito 

“gentio” poderia tomar “vingança em nossas vidas e fazendas”.
189

 Os paulistas, portanto, não 

seriam encarados como solução apenas pelo Governo Geral da colônia, mas também pelos 

membros das elites locais, sobretudo os que exerciam cargos na Câmara da cidade do Natal. 

Seriam, naquele contexto, apontados como a única solução para conter as ações de resistência 

empreendidas pelos nativos diante do avanço da sociedade colonial. Os povos indígenas do 

sertão, nesse sentido, seriam representados como aqueles que colocavam entraves à conquista e à 

efetiva colonização desses espaços. 

O posicionamento dos camaristas frente à ameaça, contrapondo-se à ordem do capitão-

mor, demonstrou, naquele momento, alinhamento com as determinações do Governo Geral da 

colônia. Tal alinhamento, entretanto, não foi o que se verificou durante todo o período que 

compreendeu a chamada Guerra dos Bárbaros.
190

 A atuação das tropas vindas de fora da capitania 

na ação repressiva contra os indígenas parecia aos camarários do Rio Grande, nessa fase inicial 

da guerra, a única possibilidade de garantir relativa ordem e estabilidade, sem as quais não 

poderia haver colonização.  

Vale ressaltar que, entre os oficiais que ocuparam os cargos da Câmara de Natal entre 

1687 – ano em que as notícias sobre os ataques indígenas passaram a ser mais constantes – e 

1689, havia alguns sesmeiros. Observando o quadro 2, em anexo, percebemos que alguns 

camaristas que atuaram nesse recorte (1687, 1688 e 1689) possuíam terras, inclusive nos sertões 

das capitanias do Rio Grande e do Ceará Grande. Quatro juízes ordinários desse período
191

 

haviam recebido doações, na primeira metade da década de 1680, nas proximidades dos rios Açu, 

Panema, Jaguaribe, Bonabuiu e Acaraú.
192

  

Essa condição de sesmeiros, portanto, tornava esses homens diretamente interessados na 

repressão aos indígenas, tanto para que houvesse o pleno desenvolvimento de suas atividades 

econômicas nesses espaços – que trariam benefícios individuais e para a Coroa –, quanto para ter 

acesso aos escravos provenientes da “guerra justa”. Isso contribui para explicar, a nosso ver, a 

                                                 
189

 REQUERIMENTO que os oficiais da Câmara de Natal fizeram ao Mestre de Campo da Tropa dos Paulistas, 

Domingos Jorge Velho. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 120 e 120v, 26/03/1689. Transcrito e publicado 

por MEDEIROS FILHO, Olavo de. Op cit. p. 130-131.  
190

 Analisaremos os diferentes posicionamentos dos oficiais camaristas com relação à participação de tropas 

provenientes de outras partes da colônia, assim como os conflitos daí decorrentes, no capítulo 3. 
191

 Esses indivíduos seriam Teodósio Grassiman, juiz ordinário em 1687, Antônio Gonçalves de Ferreira, que atuou 

em 1688, e Felipe da Silva e Francisco Gomes, que exerceram o cargo no de 1689 (ver quadro 2, nos anexos). 
192

 Plataforma SILB: RN 1261, CE 1445, RN 1264, RN 0043 e CE 0029. 



73 

 

repetição dos relatos e pedidos de socorro feitos pelos camaristas nesses anos finais da década de 

1680; além dos requerimentos feitos, em 1689, pelo juiz ordinário Francisco Gomes – sesmeiro 

na capitania do Ceará Grande
193

 – e pelos outros oficiais do concelho de Natal ao Mestre-de-

Campo Domingos Jorge Velho, contrariando a ordem que havia sido dada pelo capitão-mor 

Agostinho Cézar de Andrade. 

Como afirma Helidacy Maria Muniz Corrêa, em sua pesquisa sobre o papel 

desempenhado pela Câmara de São Luiz na conquista do Maranhão, algumas expressões 

associadas à noção de coletividade, como “povo” e “bem comum”, eram constantemente 

evocadas pelos “homens bons” para resguardar seus próprios interesses. A concepção de “povo”, 

aponta a autora, poderia se referir tanto “a uma generalização social”, quanto aos moradores “que 

costumavam andar na governança”, que se constituíam em um segmento diferenciado daquela 

sociedade e que se apresentavam como “portadores das vontades coletivas”.
194

 A utilização 

dessas categorias pelos camarários da cidade do Natal, portanto, estaria atrelada à defesa dos 

interesses individuais e dos grupos que exerciam o poder político e econômico em nível local, 

que se revezavam na ocupação dos cargos concelhios e/ou que possuíam terras na faixa costeira e 

no sertão. Nesse momento, interessava principalmente a esses homens a presença dos paulistas 

nos sertões da capitania do Rio Grande, mesmo que o discurso produzido no âmbito da Câmara 

de Natal se amparasse na justificativa de que isso deveria ser feito para o “bem deste povo”. 

Em julho de 1689, mantendo esse posicionamento, os oficiais da Câmara encaminharam 

um memorial diretamente ao rei, levado pelo então almotacé desta instituição, o capitão Gonçalo 

da Costa Faleiro. Em tal documento solicitavam que Sua Majestade socorresse a capitania do Rio 

Grande, 

ordenando ao mestre-de-campo dos paulistas e ao governador dos índios de 

Pernambuco e ao governador dos Pretos de Henrique Dias assistam no dito 

sertão e dele não se retirem até com efeito se destruir e arruinar todo o gentio, 

ficando estes sertões livres para se colonizarem.
195

 [grifo nosso] 

 

Afirmavam que essa “casta de gente” seria a mais apropriada para a tarefa, por ser capaz 

de “seguir o gentio pello centro dos sertões”, gerando menos despesas para a Coroa. Faziam 
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também um relato sobre a perda de mais de trinta mil cabeças de gado e de duzentos homens, o 

que se configuraria em prejuízo não apenas aos moradores da Capitania do Rio Grande, mas à 

fazenda real. Exemplificando o estado de miséria no qual se encontrava a Capitania e as perdas 

materiais que a guerra já havia causado, citavam a redução no contrato de dízimos para a quantia 

de 340 mil réis, enquanto este chegava a 900 mil réis “antes da ruína que causou o gentio”. 

Alegavam que, a fim de sustentar com farinha as tropas que assistiam no Assu, haviam realizado 

um empréstimo junto à Câmara de Olinda, o qual não tinham condições de pagar, solicitando ao 

Rei que intercedesse para que tal dívida fosse perdoada.
196

 

Os camaristas propunham que fossem enviados soldados de Pernambuco (“ao menos 

trinta homens com quatro peças de artilharia”) para a região do Assu, “a cuja sombra estejam 

seguros os moradores que naqueles campos criam seus gados”. Com isso, seguiam 

argumentando, se poderia evitar que os tapuias comerciassem com os “piratas do norte” que 

aportavam nas praias que ficavam na foz do referido rio, que, segundo os oficiais da Câmara, 

estimulavam os indígenas aos “levantamentos”. Ainda sugeriam ao rei que não fizesse paz com 

“este gentio, por ser gente que não guarda fé, falsos e traidores”, não podendo os moradores 

confiar mais neles. Tal cenário seria “causa de nunca se povoar o sertão”, já que, ao fazê-lo, os 

colonos estariam pondo em risco “suas vidas e fazendas”. Reforçavam, também, a importância de 

seguir as orientações do Governador Geral Mathias da Cunha, que ordenara destruir por completo 

o inimigo, o que seria benéfico à Sua Majestade e ao povo da Capitania do Rio Grande.
197

 

Como podemos observar, os oficiais da Câmara de Natal recorriam ao Rei como filhos a 

uma figura paterna, solicitando que intermediasse a relação com outras câmaras da colônia e com 

as tropas que participavam da ação repressiva contra os indígenas, e relatando as perdas materiais 

que tiveram em função do conflito, tanto por ação do inimigo, quanto para o sustento das 

referidas tropas. Tais perdas não eram apresentadas apenas como danosas aos interesses dos 

moradores do Rio Grande, mas também o eram para os ganhos da própria Coroa, somando-se a 

isso a ameaça representada pela suposta presença de piratas (apresentada como fato inconteste 

pelos camaristas), ameaçando a soberania lusa na capitania.
198
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Tomamos por base, aqui, as ideias de Tzvetan Todorov, que afirma que a análise de um 

relato deve levar em consideração o seu destinatário. Aquele para quem se dirige um texto, 

portanto, “é tão responsável pelo conteúdo do discurso quanto seu autor”.
 199

 O que percebemos é 

que, justamente em uma comunicação com o monarca português, os homens da Câmara de Natal 

traziam elementos que enfatizavam, além dos problemas causados pela resistência indígena, a 

existência de uma ameaça externa. A nosso ver, esse recurso utilizado pelos camaristas visava 

colocar a guerra na capitania do Rio Grande como o centro das atenções da Coroa, que possuía 

um império tão vasto e descontínuo para administrar.
200

 Uma possível ameaça de piratas 

estrangeiros, dessa maneira, reforçava a necessidade de intervir sobre esse espaço, garantindo o 

auxílio necessário para a repressão aos indígenas do sertão. Além disso, através dessa menção aos 

“piratas do norte”, evocava-se o passado de disputas coloniais e de invasões promovidas por 

outras nações europeias à América portuguesa. 

Do ponto de vista econômico, percebe-se a mesma tendência. Os dados numéricos 

apresentados (redução significativa dos dízimos) e os relatos impregnados de um teor 

visivelmente alarmado (possibilidade dos sertões da capitania nunca serem povoados) faziam 

parte da estratégia para atrair a atenção do centro do império para uma capitania periférica – 

sobretudo do ponto de vista econômico – da América portuguesa. A supervalorização dos 

acontecimentos tinha, portanto, um objetivo claro: angariar apoio do Rei e das autoridades 

coloniais. Entretanto, mesmo não tomando os números apresentados como dados exatos, não 

podemos deixar de levar em conta o clima de insegurança vivido pelos moradores da capitania 

durante a Guerra dos Bárbaros, sobretudo em sua fase inicial, o que é atestado por extensa 

documentação produzida pela Câmara de Natal – não apenas em comunicação com o Reino ou 

com outras partes da colônia, mas também nos Termos de Vereação e em cartas endereçadas ao 

capitão-mor, como demonstraremos no capítulo seguinte. 

Para os camaristas – nesse momento inicial do conflito, que se mostrava desfavorável aos 

luso-brasileiros – a integração do sertão da Capitania do Rio Grande passava por uma guerra sem 
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trégua contra o “gentio bárbaro”, movida por tropas originárias de outras partes da colônia. Como 

veremos no terceiro capítulo, a participação desses grupos trouxe consigo uma série de disputas, 

sobretudo em função do aproveitamento das terras liberadas após a guerra, no início do século 

XVIII. Percebe-se que o movimento de expansão, iniciado na capitania desde a década de 1660, 

apesar de nos parecer um processo progressivo, recuou a partir da resistência indígena no final da 

década de 1680. A conversão dos vastos espaços do sertão do Rio Grande em território da Coroa 

portuguesa, com um nível satisfatório de estabilidade e de presença de colonos de origem 

europeia, ocorreu por meio da atuação das forças repressivas que participaram da Guerra dos 

Bárbaros, entre as quais podemos destacar as tropas dos paulistas. 

O sertão, apesar de ser visto como um espaço marcado pela desordem, causada pelos 

“bárbaros”, ainda era projetado pelos camaristas como um espaço promissor, passível de ser 

pacificado e, finalmente colonizado, podendo se constituir em um espaço útil ao rei e aos seus 

vassalos. Ainda no memorial de 1689, alegavam que, no Rio Grande, havia “mais de trezentas 

léguas de terra pela costa do mar e para o sertão, todas elas mui capazes para criar gados e fazer 

outras muitas lavouras”, reforçando o potencial que essas terras teriam para satisfazer os 

interesses dos colonos e da própria Coroa. Entretanto, afirmavam que havia a necessidade de 

intervenção do ouvidor geral da capitania, pois a “confusão nas demarcações e domínios” e a 

distância de “governo e justiça” levavam a conflitos entre os colonos que resultavam em mortes. 

Advogava-se em favor da posse dos moradores da própria capitania sobre essas terras, já que 

estes estavam servindo “a Sua Majestade com tanto desvelo”, levando às suas custas a guerra, a 

qual estavam “suprindo com suas fazendas”. Essa seria uma forma de “premiar” ao povo que 

estava “derramando sangue” na guerra contra o “gentio bárbaro”.
201

 A despeito do 

posicionamento favorável à participação das tropas provenientes de outras partes do Estado do 

Brasil, buscava-se garantir a posse das sesmarias pelos moradores locais, enfatizando as suas 

perdas em virtude do conflito e a sua própria atuação na conquista.
202

 

Pode-se observar, também, que a distância da sede do concelho (“governo e justiça”) era 

apontada como uma das causas que levavam às disputas por terras entre os moradores do sertão, 

prenunciando conflitos que se intensificariam nas décadas seguintes e demonstrando a 
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dificuldade que a ordem régia teria para se estabelecer sobre tais espaços. O sertão, como afirma 

Cláudia Damasceno, seria um “espaço em eterno vir a ser”,
203

 uma possibilidade para o futuro, 

desde que fosse ordenado e controlado pelas autoridades coloniais e, consequentemente, pela 

Coroa. Os oficiais da Câmara, ao encaminhar um memorial ao conhecimento de Sua Majestade e 

relatar, em nome do povo da capitania do Rio Grande, os problemas enfrentados na localidade, 

demonstravam cumprir – pelo menos no discurso – seu duplo papel no império ultramarino 

português: representar o rei no território que lhe competia administrar e promover a ligação entre 

os moradores de sua área de jurisdição e o centro do império. Os próprios camaristas, sendo eles 

também possuidores de terras no sertão e/ou moradores de tais localidades, poderiam utilizar este 

canal de comunicação para representar seus próprios interesses e dos moradores da capitania a 

eles ligados. 

Porém, no sentido geral da empreitada colonizadora, podemos afirmar que a atuação da 

Câmara sobre o sertão da capitania do Rio Grande constituía uma tentativa de ordenar o caos, 

convertendo tais espaços em território controlado, administrado e fiscalizado. As reações dos 

grupos indígenas, por outro lado – além das dificuldades causadas, sobretudo, pela distância –, 

promovia relativa descontinuidade a esse processo, obstaculizando-o. Sendo a integração um 

fenômeno não homogêneo no interior de qualquer sociedade, já que sofre variações no tempo e 

no espaço, podemos observar isso no processo de interiorização da presença luso-brasileira na 

capitania do Rio Grande. Além das dificuldades de estabelecimento e controle sobre o distante 

sertão, outros espaços, onde a conquista era encarada como já efetivada, foram ameaçados pelos 

conflitos. O temor de que essas áreas já circunscritas e controladas pelas autoridades da capitania 

sucumbissem à destruição e à desordem, causadas pela guerra, deve ser levado em consideração. 

A resistência indígena e a maneira como ela foi concebida pelos oficiais camarários do Rio 

Grande merecem ser analisadas de forma detalhada. 
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CAPÍTULO II: O “GENTIO BÁRBARO”, OBSTÁCULO À COLONIZAÇÃO 

 

2.1 O binômio Tupi-tapuia e os povos indígenas do Rio Grande 

 

As concepções acerca da diversidade dos povos indígenas que habitavam a América lusa 

pelos colonizadores estiveram intimamente associadas à percepção e à conquista do espaço. Ao 

binômio “litoral-sertão”, que foi se constituindo ao longo do século XVI como a demarcação 

entre o espaço conquistado, domesticado e cristão, em oposição ao espaço não controlado e ainda 

selvagem da colônia, correspondeu um outro binômio, que dividiu as populações nativas da 

colônia entre Tupi e tapuias.
204

 Como afirma a historiadora Kalina Vanderlei Silva, havia uma 

relação entre a selvageria atribuída aos sertões coloniais e as características que seriam, sobretudo 

a partir do século XVII, associadas aos indígenas que habitavam esses espaços ainda não 

integrados à sociedade colonial, que se consolidava na faixa costeira.
205

 

À suposta homogeneidade verificada pelos europeus entre os indígenas da costa – 

atribuída, sobretudo, em função da língua tupi – contrastava a grande diversidade dos grupos que 

habitavam os vastos sertões da colônia.
206

 Tal diversidade, entretanto, foi homogeneizada em 

torno do termo genérico tapuia, utilizado pelos próprios nativos que habitavam o litoral para se 

referir aos grupos que falavam outros idiomas. Dessa maneira, concordando com Pedro Puntoni e 
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Cristina Pompa, afirmamos que essa designação não corresponde a um etnônimo, mas a uma 

noção que foi se constituindo historicamente, moldada pelas relações de alteridade estabelecidas 

pelos Tupi e pelos próprios portugueses com os ameríndios que habitavam o sertão da colônia 

portuguesa no Novo Mundo.
207

 Ao longo dos eventos da Guerra dos Bárbaros, entre fins do 

século XVII e início do XVIII, percebe-se que esses grupos não-Tupi seriam cada vez mais 

identificados como bárbaros e selvagens, de difícil (ou impossível) assimilação, cuja presença se 

configurava em um empecilho para o avanço da colonização em direção ao oeste. 

Entretanto, essa não foi a percepção inicial por parte daqueles que escreveram sobre os 

nativos da América no século XVI. Nesse momento, de intensos contatos (amistosos ou não) na 

zona costeira entre colonos, missionários e grupos Tupi, predominavam o desconhecimento e a 

imprecisão quando se tratava de relatar os hábitos e costumes da “gentilidade que habita terra 

dentro”, em virtude da carência de informações sobre ela.
208

 Nesse momento, a conquista do 

litoral norte da América portuguesa ainda estava se consolidando, em virtude principalmente da 

forte resistência empreendida pelos Potiguara (grupo Tupi) aos luso-brasileiros. Sobre esses 

indígenas, assim se expressava Gabriel Soares de Souza, em 1587: 

Não é bem que passemos já do rio da Paraíba, onde se acaba o limite por onde 

reside o gentio potiguar, que tanto mal tem feito aos moradores das capitanias de 

Pernambuco e Itamaracá, [...] pela banda do rio Grande são fronteiros dos 

tapuias, que é a gente mais doméstica, com quem estão às vezes de guerra e às 

vezes de paz, e se ajudam uns aos outros contra os tabajaras, que vizinham com 

eles pela parte do sertão.
209

 

 

Interessante notar que, no momento em que escrevia esse autor, eram os Potiguara que 

representavam maior perigo à colonização. Dessa maneira, sua imagem era associada à falta de 

piedade para com os inimigos e à antropofagia, caraterísticas que destacariam sua barbárie e 

selvageria. Seriam, segundo o cronista, um povo “muito belicoso, guerreiro e atraiçoado, e amigo 
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dos franceses, a quem faz sempre boa companhia, e, industriado deles, inimigo dos 

portugueses.”
210

 

Em contrapartida, chama-nos atenção o fato de os habitantes do sertão (denominados 

tapuias) serem apresentados como “gente mais doméstica”, quando comparados aos Potiguara. 

Analisando essa afirmação, Kalina Vanderlei atenta para o fato de que a presença desses 

indígenas no sertão não era, naquele momento, obstáculo para o estabelecimento da colonização 

na faixa litorânea da América portuguesa, diferentemente dos grupos Tupi da capitania do Rio 

Grande, cuja aliança com os franceses e resistência aos lusitanos impunham limites à conquista e 

ao estabelecimento de atividades econômicas na costa.
211

 

Interessante notar, a partir do dicionário elaborado por Raphael Bluteau no início do 

século XVIII, que o vocábulo “domestico” era associado a “hum animal bravo, feito manço”; 

assim como o ato de “domesticar” era ligado ao ato de “amansar” ou “emendar a fereza do 

natural”.
212

 Esse termo, portanto, ainda qualificava os indígenas do sertão como semelhantes a 

animais selvagens, que, em virtude de não causarem danos aos portugueses, seriam encarados 

como mansos e mais pacíficos, sobretudo quando comparados aos Potiguara. 

Ainda na obra de Soares de Souza, percebe-se que o autor faz outras menções aos 

indígenas não-Tupi como gente mais pacífica e que mantinham contatos amistosos com os luso-

brasileiros. Ao referir-se aos tapuias que viviam na porção sul da colônia, entre o rio dos Patos e 

“a boca do rio da Prata”, afirmava que se tratava de  

gente doméstica e bem acondicionada, que não come carne humana nem faz mal 

à gente branca que os comunica, como são os moradores da capitania de São 

Vicente, que vão em caravelões resgatar por esta costa com este gentio alguns 

escravos, cera da terra, porcos, galinhas e outras coisas, com quem não têm 

nunca desavença.
213

  

 

Tais nativos, enfatizava, teriam os mesmos costumes daqueles que viviam no sertão da 

Bahia: “ainda que vivam tão afastados destes, são todos uns e têm quase uma vida e 

costumes”.
214

 Reforçava, assim, uma das características que viriam a marcar as descrições dos 

povos indígenas do sertão no período colonial: a sua homogeneização. Outro traço presente na 
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descrição de Gabriel Soares seria a distinção entre esses índios e os Tupi a partir prática da 

agricultura. Desse modo, os nativos do interior da Bahia não costumavam “plantar mandioca, 

nem fazer lavouras senão de milhos e outros legumes, porque não têm ferramentas com que roçar 

o mato e cavar a terra.”
215

 

Percebe-se, a partir disso, que não foi desde o início da colonização que os indígenas do 

sertão foram encarados como inimigos irreconciliáveis, ou o bárbaro por excelência entre os 

povos das terras lusitanas no continente americano. A noção de selvageria, aplicada pelos 

moradores da América portuguesa aos povos ameríndios, acompanhou e se deslocou juntamente 

com os movimentos de expansão e conquista do espaço colonial. Como afirma Cristina Pompa, a 

efetivação da conquista sobre o litoral e o aldeamento dos Tupi deslocou a noção de barbárie e 

hostilidade, segundo ela uma “alteridade absoluta”, para o oeste (sertão) e, consequentemente, 

para os povos identificados pelos colonos como tapuias.
216

 A figura do índio cruel e selvagem, 

obstáculo ao empreendimento colonial, aplicada no século XVI aos Tupinambá ou aos Aimoré,
217

 

passaria a ser associada aos nativos do sertão no século seguinte.
218

 

O deslocamento dessa ideia do índio hostil – e, portanto, da noção de barbárie – em 

direção ao oeste, pode ser verificada nos escritos de cronistas da primeira metade do século XVII, 

como Ambrósio Fernandes Brandão e Frei Vicente Salvador. Nas poucas linhas que dedica aos 

tapuias, Brandão reforçava, em 1618, que eles viviam no sertão e não possuíam aldeias, além de 

não plantarem mantimentos, afirmando que “a sua frecha é o seu verdadeiro arado e enxada”. 

Remetia, aqui, à distinção com os povos Tupi a partir do nomadismo e da suposta ausência da 

prática da agricultura. Sua fala não era compreendida pelos outros indígenas, pois possuíam uma 
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“linguagem arrevesada” e, por fim, eram “tão temidos de todo o mais gentio, que é bastante um 

só tapuia para fazer fugir muitos”.
219

  

Já Frei Vicente do Salvador, em 1627, afirmando a diversidade existente entre os 

“gentio[s] do Brasil”, limitava-se a dizer que os indígenas do sertão seriam os “mais bárbaros”, 

em oposição aos Tupi, identificados como os “menos bárbaros”, dentre os quais incluiu até 

mesmo os Potiguara.
220

 Vale salientar que, no ano de 1599, na cidade de Filipéia de Nossa 

Senhora das Neves (atualmente João Pessoa, na Paraíba), houve a assinatura de um tratado de paz 

entre os portugueses e os Potiguara, levando esses antigos inimigos a se inserirem paulatinamente 

na sociedade colonial, através do trabalho nas terras dos colonos (como mão de obra livre ou 

escravizada) e do processo de catequese, e a servirem militarmente como vassalos da Coroa nas 

guerras de conquista que viriam a ocorrer ao longo do século XVII.
221

 

Durante o século XVII, e, sobretudo, durante o processo de conquista do sertão das 

Capitanias do Norte pelos luso-brasileiros, determinadas características que, como vimos, foram 

anteriormente associadas de forma pejorativa aos Potiguara (traição, ferocidade, práticas 

antropofágicas, entre outras), passariam a compor o conjunto de atributos que inferiorizavam os 

grupos identificados como tapuias, legitimando ações bélicas contra eles e, em diversas ocasiões, 

o seu cativeiro. Não por acaso, já no século XVIII, o dicionário elaborado por Raphael Bluteau 

afirmava que o vocábulo “Tapuyas” designava “o mais bravo, & barbaro Gentio do Brasil”, que 

praticava hostilidades contra todos os outros grupos, sendo uma nação “tida de todos por 

inimiga.”
222

 

Dessa maneira, enquanto os Tupi estariam enquadrados na noção de “gentilidade”, ou 

seja, como alvos preferenciais da assimilação através da catequese, os tapuias seriam associados 
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ao universo da barbárie.
223

 Vale salientar que figura do “gentio” remetia, sobretudo, à imagem do 

“pagão”, podendo também ser associada à “falta de religião”, o que tornava os povos que eram 

assim concebidos pelos europeus como mais suscetíveis à conversão ao cristianismo.
224

 Não por 

acaso, Nóbrega afirmava, em 1551, que a conversão deste “gentio” (referindo-se aos Tupi) seria 

algo fácil de se conseguir, apesar da necessidade de se ter muitos “obreiros” para isso. O jesuíta 

sustentava sua argumentação na ideia de que esses indígenas “em cousa alguma creem, e estão 

papel branco pera nelles escrever há vontade”.
225

   

Já a concepção de “bárbaro” atuava de uma maneira diferente. Para Ronald Raminelli, 

essa ideia – herdada do pensamento clássico e que remetia “a uma espécie humana inferior” – 

passaria a identificar, na Idade Média, os povos não convertidos à religião cristã. Tendo sido 

pouco alterada ao longo dos séculos, chegaria ao Novo Mundo e serviria de base para as 

descrições acerca da natureza e dos costumes dos povos ameríndios.
226

 De acordo com o autor, o 

“estereótipo do bárbaro” atuava no sentido de enfatizar a incapacidade dos indígenas de se 

inserirem na sociedade colonial e no seio da Igreja, legitimando as guerras de conquista e a 

escravidão.
227

 Dessa maneira, pode-se afirmar que a noção de barbárie seria utilizada, sobretudo, 

para se referir a grupos indígenas cuja integração à sociedade colonial seria encarada como mais 

custosa, ou até mesmo impossível. Como vimos, seria o caso dos nativos do sertão, 

principalmente a partir da efetivação da conquista na faixa litorânea e do avanço colonial em 

direção ao oeste, no decorrer do século XVII. 

Mesmo entre os escritos produzidos pelos holandeses, que, durante o período que 

dominaram a porção norte da América lusa, buscaram alianças com os nativos do sertão, verifica-

se o temor com relação a esses povos e a inferiorização de seus costumes. É o que se percebe, por 

exemplo, na descrição de Joan Niehouf, que se refere a esses indígenas do interior como “piores 
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que todos os outros brasileiros”, havendo entre eles aqueles que eram comandados por Janduí, 

que prestavam auxílio aos holandeses, mas sem se submeter totalmente a eles. Tal auxílio, 

segundo o autor, era prestado em função do “ódio mortal” que tinham dos lusitanos.
228

  

Niehouf os qualificava como os “indígenas mais atrasados”, sobretudo em virtude de 

utilizarem instrumentos de pedra e de andarem “completamente nus”, em oposição aos “mais 

desenvolvidos”, habitantes do litoral, que, em função dos contatos com portugueses e batavos, 

faziam uso de facas holandesas e de vestimentas.
229

 Percebe-se que o nível de contato com povos 

europeus, que implicava em trocas culturais mútuas, era apresentado como parâmetro de atraso 

ou de desenvolvimento nas descrições sobre os ameríndios, mesmo entre os holandeses, que 

tinham nos Janduí os seus principais aliados.
230

 O uso de roupas e de ferramentas, portanto, era 

apresentado como um demarcador que permitia diferenciar aqueles que estavam em processo de 

assimilação (no caso, os Tupi) dos que viviam em completo estado de barbárie. Dessa maneira, 

os habitantes dos sertões, espaços encarados como desconhecidos e/ou selvagens, estariam em 

um nível inferior quando comparados aos indígenas que habitavam a faixa litorânea da colônia, 

que tinham um maior acesso à catequese e à cultura material proveniente do outro lado do 

Atlântico. 

Além disso, os holandeses deixaram registros extremamente interessantes acerca das 

territorialidades dos nativos do sertão do Rio Grande e de como essas territorialidades afetavam 

os moradores da capitania. Apesar de reforçar que habitavam “o sertão brasileiro, bastante longe 

do litoral, onde dominavam os lusitanos ou os batavos”, Barléu reforçara que os nativos do 

interior “mudam de morada, conforme a quadra do ano e a facilidade da alimentação”.
231

 De 

acordo com Niehouf, essas migrações sazonais traziam esses indígenas ao litoral “entre os meses 
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de novembro, dezembro e janeiro, quando o caju começava a amadurecer”.
232

 A partir disso e 

concordando com a afirmativa de Socorro Ferraz e Bartira Ferraz Barbosa, pode-se afirmar que o 

conceito de sertão, enquanto delimitador de espaços distintos entre si, era desconhecido por esses 

indígenas, que transitavam entre espaços com climas e biomas bastante diversos, “levados por 

suas necessidades e ou suas tradições”.
233

 Seus territórios, portanto, eram constituídos por essas 

áreas, entre as quais se deslocavam periodicamente. 

De acordo com vários relatos produzidos no período do domínio holandês, essas 

migrações periódicas traziam problemas para os moradores das povoações litorâneas. Pode-se 

perceber, a partir desses relatos, que havia um temor entre os colonos quando os indígenas do 

sertão “desciam do Rio Grande em direção a Pernambuco”. Foi o que ocorreu em 1639, quando 

Janduí havia se dirigido ao povoado do Rio Grande (Natal) com aproximadamente 2.000 tapuias, 

entre homens, mulheres e crianças, causando danos aos moradores e às suas roças. Como os 

filhos de Janduí encontravam-se em Recife, foram enviados para que levassem os índios de volta 

para o sertão.
234

 Percebe-se, assim, que os holandeses tinham esses nativos como importantes 

aliados, mas não os queriam tão próximos das cidades, vilas e demais povoações do litoral.  

De forma semelhante, Elias Herckman afirmou, em sua Descrição Geral da Capitania da 

Parahyba, datada de 1639, que as migrações desses indígenas para as “fronteiras inferiores e os 

limites do Brasil”, motivadas pelos períodos de estiagem nas terras situadas mais a oeste, 

causavam grandes estragos. O autor destacava que era necessário que sempre lhes fizesse escolta 

quando retornavam para o sertão, “afim de que não molestem a pessoa alguma”, já que 

costumavam assaltar as fazendas e atacar os moradores.
235

 Esses nativos, portanto, continuavam 

transitando nesses espaços, que se constituíam em seu território, e acabavam mantendo relações – 

amistosas ou não – com os colonos ali fixados. 

Nesse sentido, Roloux Baro, intérprete e embaixador da Companhia das Indias Ocidentais 

junto a esses indígenas,
236

 relatou diálogos que teve com o “rei Janduí”, no ano de 1647, cujo 

principal assunto eram os ataques que ele e seus subordinados faziam aos moradores 

estabelecidos nas proximidades da cidade do Natal. Baro se queixava do fato de que, não se 
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contentando com os víveres que lhes eram oferecidos, os comandados de Janduí ameaçavam os 

moradores, roubando o seu gado e outros pertences. O representante da Companhia, a fim de 

solucionar a questão, prometia mais presentes da Europa ao “rei” indígena, em troca de que os 

moradores do Rio Grande não fossem mais maltratados.
237

 

Pode-se verificar que esse temor com relação aos nativos do sertão também estava 

presente entre os grupos Tupi, chamados “brasilianos”, que se submeteram aos flamengos. É o 

que se percebe a partir de episódio narrado pelo soldado dinamarquês Peter Hansen, que esteve 

na América a serviço da Companhia das Índias Ocidentais entre 1644 e 1654. O autor afirmou 

que, em setembro de 1648, foi designado para encontrar-se com Janduí e seus homens, para quem 

deveria “ler e traduzir uma carta redigida em português por parte dos brasilianos que sofriam 

grandes danos deles nas roças”. Deixando claro o receio que sentiu ao encontrar-se com “uns 500 

tapuias, entre homens e mulheres, todos nus”, Hansen deixara claro ao líder indígena que as 

autoridades holandesas proibiam os Tarairiú de causarem danos aos brasilianos. O conteúdo da 

carta teria enfurecido Janduí a tal ponto que o soldado temeu ser morto ali mesmo; mas 

conseguiu reverter a situação ao argumentar que a farinha produzida pelos brasilianos era de 

extrema importância não apenas para os holandeses, mas também para os próprios tapuias.
238

 

O mesmo autor ainda relatara outro evento em que teve de entrar em contato com nativos 

pertencentes a grupos não-Tupi. Foi em 1652, quando os Waiapeba, classificados por ele como 

tapuias, haviam matado alguns moradores holandeses nas proximidades da Lagoa de Guaraíras, 

levando Hansen a ser enviado juntamente com 35 soldados no encalço desses indígenas. Após 

terem sido feito prisioneiros, os Waiapeba teriam explicado que foram motivados por terem sido 

atacados primeiro e acabaram retomando a paz com os flamengos.
239

 

Os relatos do período holandês citados acima – provenientes de homens que ocupavam 

posições bem distintas na companhia das Índias Ocidentais – demonstram que as relações entre 

os batavos e os Janduí eram permeadas por constantes tensões e negociações, nas quais 

reverberavam os diferentes interesses envolvidos. Para os holandeses, portanto, a manutenção da 

aliança com os povos indígenas do sertão não significava apenas a garantia de apoio militar, mas 

também a segurança de sua empresa na faixa litorânea. Daí o porquê do esforço verificado no 
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envio de presentes e de emissários para garantir o apoio desses nativos nos conflitos contra os 

portugueses. Aliados importantes, desde que não se dirigissem ao litoral, nem atacassem as 

povoações, engenhos e fazendas ali estabelecidos. 

Concordamos aqui com a análise proposta por Helder Macedo, para quem as relações 

entre os flamengos e os Janduí, no Rio Grande, não se tratavam de uma simples submissão dos 

segundos aos primeiros, mas de uma rede de complexas negociações em que os indígenas tinham 

uma atuação política ativa, que possibilitou, à medida do possível, que resguardassem os seus 

interesses. O autor propõe, dessa forma, uma ressalva à historiografia clássica do Rio Grande do 

Norte – representada, sobretudo, por Tavares de Lyra, Câmara Cascudo e Rocha Pombo –, que 

atribuiu aos tapuias o papel de “meros capachos da Companhia das Índias Ocidentais”.
240

 

O fato é que a aliança estabelecida entre os Janduí e os holandeses contribuiu de maneira 

decisiva para que os portugueses associassem os nativos do sertão às noções de inimigo e de 

barbárie. A relação com os invasores batavos e a conversão de alguns indígenas ao calvinismo, de 

acordo com Pompa, acrescentou a heresia às características depreciativas atribuídas a esses 

nativos.
241

 No mesmo sentido, afirma Pedro Puntoni que “a caracterização dos bárbaros como 

infiéis, e não mais como gentios” esteve ligada à crença dos luso-brasileiros de que houve uma 

conversão em larga escala de tapuias à fé calvinista. Dessa maneira, a sua identificação como 

inimigos irredutíveis estaria entre as bases que garantiriam legitimidade à “guerra justa” 

perpetrada durante os eventos da Guerra dos Bárbaros.
242

 Esses indígenas, portanto, não estariam 

associados à ausência de religiosidade (“gentios”), mas a uma prática religiosa considerada 

herética pela Igreja de Roma. Seriam, a partir de então, indivíduos que negavam a verdadeira 

religião (“infiéis”), à semelhança dos judeus e dos muçulmanos.
243
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Corroborando com as ideias de Tzvetan Todorov, percebe-se que a inferiorização e a 

desumanidade do “outro” legitimaram a escravidão e o próprio processo de conquista. A noção 

que os europeus possuíam acerca dos indígenas motivava determinados comportamentos com 

relação a eles, conduzindo as formas de agir dos colonizadores.
244

 Dessa forma, não é por acaso 

que a noção de hostilidade deslocou-se entre os grupos nativos que habitavam a América 

portuguesa, a depender dos movimentos de expansão realizados em nome do império português e 

da Igreja. O “selvagem” e o “bárbaro”, portanto, seriam aqueles que se situavam além do espaço 

controlado, constituindo-se em um entrave a esses movimentos e uma ameaça à conquista. Esse 

“outro”, portanto, deveria ser subjugado – ou através da assimilação (catequese) ou com o 

emprego da violência e da escravidão (“guerra justa”). 

Os indígenas do sertão do Rio Grande, dessa maneira, seriam representados em diversas 

ocasiões pelas autoridades da capitania e por outros agentes da conquista como inimigos 

irreconciliáveis, com os quais nenhum tipo de acordo ou paz seria possível. Percebe-se que – 

além dos ataques realizados por eles às fazendas de gado estabelecidas no interior a partir da 

segunda metade do século XVII – a noção que foi se construindo acerca desses nativos e dos 

sertões em que eles habitavam, ao longo dos quase dois séculos que antecederam a Guerra dos 

Bárbaros, contribuíram bastante para consolidar a sua associação com as noções de selvageria, 

hostilidade e barbárie.  

Nesse sentido, poucas descrições produzidas sobre os tapuias são tão abundantes em 

estereótipos quanto o memorial elaborado por Pedro Carrilho de Andrade, que participou das 

guerras contra esses nativos no sertão do Rio Grande, entre o fim do século XVII e o início do 

século XVIII. A fim de reforçar a brutalidade desses inimigos, o autor abusou das comparações 

com animais selvagens, colocando-os até mesmo em um patamar superior aos índios. Afirmava 

que esses “bárbaros” seriam “mais ferozes, do que as mesmas feras dos montes, agrestes, que a 

muitas levão vantagens nas forsas, na ligeyreza do correr e no uzo dos costumes”, sustentando 

que “não ha animal ou fera que não tenha o seu yaziguo e lugar serto, [...] mas estes ynfieis não 

tem”, em uma clara alusão ao modo de vida nômade dessas populações, associando a falta de 

aldeias e casas a uma condição de inferioridade. Por fim, Carrilho descrevia esses indígenas – são 

citados os Janduí, os Icó, os Paiacu, os Caratiú, entre outros – como “espiritos ambolaticios” que 

andavam “sempre de corsso vagabundos, pellos montes, e vales”, além de terem uma suposta 

                                                 
244

 TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. 2003. p. 63-64; 211. 



89 

 

inclinação natural para praticar maldades: “sua natural ynclinasão he matar guerrear fazer 

sangue”.
245

 

O relato que produziu acerca dos costumes desses nativos, enfatizando aspectos negativos 

(barbárie, violência, brutalidade, inconstância, entre outros), e dos eventos iniciais da chamada 

Guerra dos Bárbaros, reforçava a necessidade de atitudes enérgicas por parte das autoridades 

coloniais e da Coroa – o que incluía a guerra e o cativeiro, além de punições severas para os 

grupos que não respeitassem os acordos de paz estabelecidos – com o intuito de garantir o 

sossego dos moradores.
 
Vale salientar ainda que, de acordo com o próprio Pedro Carrilho, a 

descrição dos hábitos desses indígenas – “usos e abusos que ha emttre elles” – seria 

extremamente importante para auxiliar na decisão sobre a melhor forma, “entre a pas, ou a 

guerra”, de agir com relação a eles.
246

 Sua narrativa, portanto, deixava bem claro o seu 

posicionamento e a legitimidade que enxergava na guerra contra esses povos.
247

 

Pode-se afirmar, dessa forma, que não foram apenas as hostilidades praticadas pelos 

indígenas contra os moradores recém-estabelecidos nos currais do sertão que levaram aos 

conflitos, também devendo ser consideradas as concepções partilhadas pelos colonos acerca 

dessa alteridade indígena e, como veremos no item seguinte, a fragilidade de algumas povoações 

litorâneas, especialmente aquelas situadas na porção leste da capitania do Rio Grande. A 

conjunção desses fatores foi responsável por alimentar um clima de insegurança, medo e ameaça, 

que afetou significativamente o cotidiano dos moradores dessa capitania e esteve bastante 

presente na documentação produzida pelos oficiais do Senado da Câmara da cidade do Natal. 

 

2.2 Uma cidade “metida entre os gentios alarves”: fragilidade, medo do “bárbaro” e 

ameaça de despovoamento 

 

“Cidade apenas no nome”. Assim Luís da Câmara Cascudo, escrevendo na década de 

1940, se referiu à Natal do início do século XVII, período imediatamente posterior à sua 
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fundação, que se deu em 1599. O autor ressaltou que, passados quinze anos, a cidade do Natal 

contava com apenas doze casas, experimentando um crescimento bastante lento até a década de 

1630, quando ocorreu a invasão dos holandeses.
248

 Em um estudo mais recente, Rubenilson 

Teixeira chama a atenção para o caráter incipiente da vida urbana em Natal e em toda a capitania 

do Rio Grande até fins do século XVIII.
249

 Se foi assim, o que explicaria o fato de Natal já ter 

sido fundada com o título de cidade, o mais alto grau na hierarquia urbana do império luso?
250

 

Concordando com Câmara Cascudo, Rubenilson Teixeira ressalta a importância 

estratégica da cidade do Natal e da Capitania do Rio Grande para a defesa da colônia e para a 

conquista de outras Capitanias do Norte do Estado do Brasil.
251

 Talvez essa condição – de caráter 

militar – tenha possibilitado a concessão deste título à povoação, mesmo sendo ela tão incipiente. 

Vale lembrar ainda, de acordo com Cláudia Damasceno, que as hierarquias e concessões de 

títulos urbanos, no período colonial, não seguiam a mesma lógica, ou os mesmos critérios, que 

adotamos em nossa sociedade atual. O título de cidade possuía valor honorífico e não garantia à 

povoação, em princípio, “nenhuma prerrogativa econômica ou política suplementar”, podendo 

seguir critérios religiosos, políticos ou militares.
252

 O nível de ocupação de uma povoação – ou o 

seu tamanho – não seriam, portanto, empecilhos para que viesse a receber o título de vila ou de 

cidade.
253

 Além disso, uma povoação poderia ser fundada com determinado título pela Coroa a 

partir de uma expectativa de crescimento futuro, o que, no caso de Natal, demorou séculos para 

ocorrer.
254
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A despeito da importância estratégica da cidade do Natal apontada por Teixeira e 

Cascudo,
255

 Carmen Alveal ressalta o fato de que as povoações fundadas durante o período da 

União Ibérica (1580-1640) recebiam diretamente o título de cidade, e não de vila, como 

costumava fazer a Coroa portuguesa. A autora lembra que o mesmo ocorreu com a cidade de 

Nossa Senhora das Neves, fundada em 1585 na Capitania da Paraíba. Já Olinda (fundada em 

1537, portanto, antes do período filipino), cuja importância econômica para o Estado do Brasil 

era bem maior, continuaria uma vila até 1676, quando adquiriu o status de cidade.
256

 

A já apontada fragilidade da cidade do Natal, causada principalmente pela pequena 

quantidade de moradores, foi verificada pelo alemão Joan Niehouf durante o período do domínio 

flamengo sobre as Capitanias do Norte. O autor afirmou que a cidade de Amsterdã (Natal), 

situada “acima do rio” Potengi, era “de pequena importância”, com habitantes que viviam “da 

pesca, da produção de farinha e do plantio de fumo”. Destacou ainda que a região ao norte do 

referido rio era “apenas escassamente habitada” por camponeses que viviam do cultivo da 

terra.
257

 

Essa condição apontada pelo cronista acabou por se agravar nas décadas de 1640 e 1650, 

em função das guerras entre os portugueses e os holandeses. A expulsão desses últimos, no ano 

de 1654, não deixou apenas a cidade em ruínas e praticamente despovoada, mas toda a capitania 

do Rio Grande.
258

 À fragilidade da povoação devemos acrescentar um clima de insegurança 

decorrente da presença de povos “bárbaros” nos sertões, que tinham o costume de “descer”
259

 à 

faixa litorânea e eram apontados como uma grande ameaça à colonização.  

Já em 1661, apenas sete anos após a expulsão dos flamengos, os moradores se reuniram 

em frente à sede do Senado da Câmara de Natal e, através do procurador do concelho, solicitaram 

que o Padre Leonardo Tavares não fosse transferido, já que o mesmo prestava grandes serviços à 

capitania, “doutrinando os indios nas quatro aldeias existentes, reduzindo a fé catholica muitos 
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outros”. Alegavam os moradores que outros vigários não se dispunham a “curar da freguezia pelo 

temor dos barbaros tapuyos que desciam todos os annos do sertão em grandes chusmas”. Por fim, 

os colonos ameaçavam abandonar a capitania do Rio Grande caso o seu requerimento não fosse 

atendido.
260

 

Nesse documento, o confronto entre as ideias de barbárie e civilização, que marcava as 

concepções acerca do sertão colonial, aparece de forma evidente. A presença de um pároco que 

atuava com zelo e prontidão na conversão dos indígenas possibilitaria – até mesmo garantiria – o 

predomínio desta sobre aquela. Aos olhos dos moradores, os indígenas do sertão, ao “descerem” 

para o litoral e aproximarem-se da cidade, traziam consigo uma grave ameaça à sua segurança e à 

retomada da colonização na capitania do Rio Grande, que se dava nesse momento através da 

reconstrução e do repovoamento da cidade do Natal. 

Também nas correspondências com o centro do império esse clima de ameaça eram 

reafirmados. Em uma carta direcionada ao rei pelos oficiais da Câmara, em 1665, dava-se conta 

da falta de soldados, armas e munições na Fortaleza dos Reis Magos. Enfatizaram que os 

moradores da capitania, que começava a ser repovoada, eram “vassalos zellozos do seu Real 

Serviço porem tam pobres”, e, por isso, solicitaram que o rei reedificasse a fortaleza “para que a 

sombra della se povoe esta Cappitania e tenha Vossa Magestade ou sua real fazenda, nella 

lucros”. Alegavam que, na situação em que se encontravam, os moradores tinham grandes 

prejuízos “pella conservação da pas com os tapuias que dessem do certão todos os annos na 

ferramenta que lhes levão e gasto que lhe fazem nos poucos mantimentos que a terra produz”. 

Diziam ainda que seria mais fácil para os ditos moradores, assim, que abandonassem suas terras e 

fossem se estabelecer em outras capitanias, já que a ameaça desses indígenas poderia se agravar 

com a presença de piratas – “enemigo de fora” – na costa, que praticavam “roubos e 

latrossinios".
261

 A cidade do Natal e a capitania do Rio Grande, assim, eram apresentadas à Coroa 

como estando cercadas entre nativos “bárbaros” e invasores estrangeiros, ambos ameaçando a 

posse do rei sobre o território.  

Novamente, pode-se perceber – como foi discutido no capítulo anterior, com relação ao 

memorial da Câmara de 1689 – a importância do destinatário para o conteúdo do texto. Não seria 

coincidência, portanto, que, justo em uma comunicação com as instâncias centrais do império 
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luso, a figura de piratas estrangeiros ganhassem destaque no discurso produzido pelos oficiais 

camaristas. Referenciar a presença desses inimigos, cuja invasão e domínio sobre considerável 

porção da América portuguesa era algo tão recente, constituía-se em uma tentativa de atrair os 

olhares do poder central para as demandas dos moradores da capitania.  

Em 1674, quase uma década depois, a situação apontada pelos homens da Câmara em 

1665 não havia se alterado muito. Foram encaminhadas ao príncipe regente, D. Pedro, novas 

cartas dos oficiais do Senado da Câmara e do capitão-mor, Antônio Vaz Gondim, sobre a pobreza 

da Fortaleza dos Reis Magos, que continuava carente de munições e de infantaria, composta por 

apenas vinte soldados. Afirmavam que a capitania, cujos poucos moradores seriam “os mais 

limitados de cabedal” de toda a América, ficava “metida entre os gentios alarves”,
262

 em uma 

condição extremamente vulnerável. Solicitavam que fossem enviados para a cidade do Natal 

“oitenta infantes e dous artilheiros com as armas e monições necessárias para a defença”, pois 

assim estaria “este povo mais seguro, e o gentio mais atemorizado”. Por fim, requeriam que Sua 

Majestade concedesse uma “esmola” para a reconstrução da Igreja Matriz, o que, segundo o 

capitão-mor, possibilitaria o povoamento da cidade do Natal.
263

  

A questão do povoamento da cidade parece ter sido um problema por bastante tempo, já 

que em janeiro de 1680 os camarários acordaram em atender a um requerimento do procurador 

do concelho, o capitão João de Barros Coutinho, e puseram editais ordenando que várias pessoas, 

incluindo muitos ex-camaristas, construíssem suas casas na cidade do Natal, com o objetivo de 

estimular o crescimento da povoação.
264

 O não cumprimento dessa determinação em um prazo de 
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seis meses levaria ao pagamento de uma multa no valor de 6 mil réis “para as despezaz deste 

senado”.
265

 Dentre os 38 nomes citados no documento,
266

 12 indivíduos exerceram cargos oficiais 

na Câmara de Natal (ver quadro 3, em anexo).  

Todos os ex-camaristas apontados, com uma única exceção, haviam exercido cargos na 

década de 1670 e, ao que parece, não residiam na povoação sede da capitania do Rio Grande. 

Como podemos conferir no quadro 3, em anexo, alguns desses indivíduos, inclusive, chegaram a 

possuir sesmarias em localidades bem distantes da cidade do Natal, demonstrando interesses em 

espaços bem afastados dessa povoação, dentre os quais podemos citar as ribeiras dos rios Açu e 

Panema, no sertão do Rio Grande, e nas proximidades do rio Jaguaribe, situado mais a oeste, já 

na capitania do Ceará Grande. 

Fica claro, dessa maneira, que os homens que formavam o grupo detentor do poder 

político e econômico da capitania do Rio Grande entre o final do século XVII e o início do século 

XVIII possuíam interesses nos mais variados espaços da capitania – próximos e/ou distantes da 

sede do concelho – e até mesmo fora dos seus limites. Isso, a nosso ver, pode ter contribuído para 

que o povoamento da cidade do Natal nesse período tenha se dado de maneira bastante rarefeita, 

a ponto de explicar o porquê da decisão tomada pelos camaristas de 1680 de obrigar alguns 

desses indivíduos a contribuírem com o crescimento da povoação através da construção de suas 

casas na localidade.  

Interessante notar ainda que, no mesmo documento, os oficiais que decidiram impor essa 

determinação a várias pessoas – incluindo alguns de seus predecessores na Câmara – optaram por 

realizar as vereações nos primeiros dias de cada mês, “por serem os caminhos diztantez desta 

Cidade”,
267

 indicando que moravam fora da sede do concelho. Entre os homens que formavam a 

Câmara no ano de 1680, verifica-se que os vereadores Francisco Lopes e Teodósio da Rocha 

possuíam terras fora dos limites da cidade do Natal. O primeiro havia recebido duas concessões 

na ribeira do Mipibu, ambas datadas de 1670;
268

 e o segundo possuía uma sesmaria nas 

proximidades do rio Panema, concedida em 1676.
269
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Não possuímos, obviamente, elementos para afirmar que esses indivíduos moravam nas 

localidades onde suas sesmarias estavam situadas, mas os registros dos Livros dos Termos de 

Vereação e as solicitações de sesmarias indicam que, para aqueles que formavam o seleto grupo 

de moradores que se revezavam nos cargos oficiais do Senado da Câmara de Natal, era usual 

morar distante da povoação sede.
270

 Este fato, portanto, reforça a ideia anteriormente citada de 

que a cidade do Natal se constituía em uma povoação pouco habitada durante a segunda metade 

do século XVII, pelo menos não no nível desejável para garantir a segurança de seus moradores 

e, consequentemente, o sucesso do empreendimento colonial. Pode-se afirmar, a partir dos 

elementos expostos, que um dos fatores que levava a tal condição seria o abandono da localidade 

por parte de membros da elite local. 

Essa fragilidade alimentava, como já frisamos, um clima de insegurança, que, por sua vez, 

veio a se intensificar bastante na década de 1680, quando os indígenas passaram a atacar os 

colonos recém-estabelecidos no sertão, especialmente na ribeira do Assu. Por essa razão, em 3 de 

março de 1682, figura nos registros do Livros dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de 

Natal a notícia de uma petição e queixa feita pelos moradores do Rio Grande ao Governador 

Geral, na qual solicitavam uma resolução para a “comservação do jentio brabo” na capitania.
271

 

Quatro dias depois, os camaristas registraram o envio de tropas à região do Assu pelo Capitão-

mor, Antônio da Silva Barbosa, para reparar o “dano que o gentio fazia naquelle sertão”. A 

“entrada” seria chefiada por Manoel Barreto da Silva, com o auxílio do capitão Francisco Borges 

Valadares como “lingoa”.
272

 Interessante notar que ambos eram homens interessados nas terras 

do sertão, já que o primeiro viria a requerer terras na ribeira do Acaraú, na capitania do Ceará 

Grande, seis meses depois, em novembro de 1682;
273

 enquanto o intérprete da expedição, 

Francisco Valadares, já possuía uma concessão, datada de janeiro de 1681, na ribeira do 

Jaguaribe, na mesma capitania.
274

 Provavelmente, no caso desse último, seus contatos anteriores 
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com nativos – quem sabe até mesmo com os próprios Janduí – lhe proporcionou algum 

conhecimento de sua língua, a ponto de atuar na entrada como mediador entre eles e os colonos. 

O fato é que esses indígenas do sertão, a despeito das relações amistosas que pudessem ter 

com alguns colonos, passaram a ser identificados cada vez mais como inimigos e um sério 

entrave para a expansão dos domínios da Coroa portuguesa na América. Não bastassem os 

conflitos entre eles e os colonos recém-fixados no sertão, observa-se que o seu costume de 

“descer” para junto da faixa litorânea em certos períodos do ano, como parte de suas migrações 

sazonais, era encarado como uma grande ameaça para aos moradores ali estabelecidos, 

representando também um risco para essa região colonial. Se para os holandeses esses nativos 

eram importantes aliados militares, dos quais, porém, pretendiam manter relativa distância, aos 

olhos dos luso-brasileiros, eles passariam a ser encarados como um empecilho à colonização, cuja 

assimilação seria praticamente impossível, e contra quem apenas a guerra e a escravidão 

poderiam surtir algum efeito. 

Como já discutimos no capítulo anterior, as primeiras tentativas das autoridades coloniais 

para debelar as ações de resistência indígena, que se intensificaram no ano de 1687, redundaram 

em fracasso,
275

 levando ao abandono de várias sesmarias do sertão e a um rumor de que a cidade 

do Natal e outras povoações litorâneas poderiam ser atacadas. Nesse momento, o medo sentido 

pela população luso-brasileira do Rio Grande – sobre o qual podemos fazer apenas suposições – 

se torna visível para o historiador a partir do temor demonstrado por outros agentes históricos: as 

                                                                                                                                                              
Cipriano Lopes Pimentel (1693 e 1696). Ver LOPES, Fátima Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de 
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autoridades (os camarários e o capitão-mor), que registraram na documentação oficial sua 

preocupação com o despovoamento da capitania e chegaram a tomar medidas para evitá-lo. 

O uruguaio Angel Rama, tratando da importância das cidades no mundo colonial 

espanhol, destacou o papel civilizador dos núcleos urbanos para o processo de conquista da 

América. Ao mesmo tempo em que a cidade representava “a parte material visível e sensível da 

ordem colonizadora”, o seu entorno era encarado como a representação da barbárie. Entretanto, o 

caráter disperso desses núcleos urbanos lhes conferia um caráter muito mais defensivo do que 

ofensivo. O seu papel expansivo – “focos de progressiva colonização” –, no intuito de ordenar os 

vastos espaços considerados selvagens que lhes eram contíguos, poderia se reverter em uma 

postura de preservação diante das ameaças.
276

 Estamos tratando, aqui, de uma cidade cuja 

fragilidade a colocou sob o risco de ser invadida, nos anos finais da década de 1680, por povos 

que eram considerados bárbaros pelas autoridades e pela população luso-brasileira da capitania 

do Rio Grande.  

Dessa maneira, o temor e a ameaça de despovoamento, que serão analisados mais 

atentamente no subitem que se segue, tornou-se parte do cotidiano administrativo e dos 

moradores dessa capitania. Entendemos, portanto, que esse clima de medo pode ser encarado 

como mais um elemento para explicar os eventos da chamada Guerra dos Bárbaros, ao lado dos 

interesses metropolitanos na ampliação do império e dos anseios dos colonos por terras – que 

viriam a ser liberadas através da ação bélica – e outras mercês régias. 

 

2.2.1 De senhores do sertão a algozes do litoral 

 

Como já destacamos no capítulo anterior, a resistência dos indígenas diante do avanço 

colonial sobre os sertões do Rio Grande se intensificou a partir dos anos de 1686 e 1687, sendo 

relatada às autoridades coloniais principalmente através de cartas enviadas pelos oficiais do 

Senado da Câmara da cidade do Natal. Aos olhos dos oficiais do concelho, a situação era tão 

preocupante que, entre o dia 23 de fevereiro e o dia 01 de março de 1687, foram encaminhados 

pedidos de auxílio militar ao capitão-mor general de Pernambuco, aos oficiais de Câmara de 

Olinda e ao capitão-mor da Paraíba.
277

 O envio de tropas de Pernambuco e da Paraíba pelo 
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Governador Geral da colônia, Mathias da Cunha, em setembro do mesmo ano, foi a resposta 

obtida pelos camarários. 

Entretanto, pode-se perceber, através da documentação, a ineficácia dessas ações, já que 

os oficiais da Câmara, em janeiro de 1688, relataram ao mesmo Mathias da Cunha que os 

indígenas já eram “senhores de todo o sertão” e passaram a assaltar os colonos que viviam na 

ribeira do Ceará-Mirim, a apenas cinco léguas da cidade do Natal. Isso obrigava os moradores 

dessa ribeira e de outras localidades próximas à sede do concelho (Cunhaú, Goiaininha, 

Tamatanduba e Utinga, além da aldeia de Mipibu e das missões de Guajiru e Guaraíras) a 

construírem casas fortes para a sua defesa, assistindo em cada uma delas apenas cinco ou seis 

soldados, já que os outros homens capazes haviam partido para o sertão.
278

 Outras três cartas 

foram enviadas no mesmo mês (mais uma para o Governador Geral e duas para o Governador de 

Pernambuco), nas quais eram relatadas as vitórias dos “gentios bárbaros” sobre as tropas que 

assistiam no sertão, lideradas pelo Coronel Antônio de Albuquerque da Câmara. Essas vitórias, 

diziam os camaristas, aumentavam a ousadia dos tapuias, animava-os a praticar “insultos e 

hostilidades”, e possibilitavam até que atacassem a cidade do Natal. Concluíram afirmando que 

não esperavam nada mais do que um “fim trágico a este povo”. Isto é, indicavam que a 

possibilidade de abandono da capitania era algo iminente.
279

 

Verifica-se que a preocupação com a segurança era algo constante nessas povoações, o 

que é atestado pela existência de casas fortes em tais localidades. De acordo com Roberto Airon 

Silva, as casas fortes, no lento processo de ocupação da colônia portuguesa na América, eram 

parte de uma estratégia militar que possibilitava a posse, a defesa e a ampliação do território 

controlado pela Coroa no Novo Mundo.
280

 Para o autor, no caso específico da Guerra dos 

Bárbaros, entre fins do século XVII e início do século XVIII, essas estruturas tiveram uma 

relação direta com as estratégias e ações bélicas que visavam não apenas “anular a resistência 
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indígena na ocupação dos sertões”, mas também suprir a “necessidade de defesa das terras na 

ocupação das principais ribeiras” da capitania do Rio Grande. Eram, portanto, instrumentos úteis 

à expansão territorial em direção ao oeste e, também, para a defesa do território que vinha sendo 

ocupado e colonizado.
281

 Isso inclui, como se pode observar, as fazendas e demais povoações 

situadas na porção leste da capitania, cujos moradores, assim como aqueles que viviam no sertão, 

vivenciaram um clima de insegurança, ameaça e medo. 

Concordamos, aqui, com a afirmativa do historiador francês Jean Delumeau, para quem o 

medo seria um sentimento que afeta não apenas os indivíduos isoladamente, mas também as 

coletividades e as civilizações.
282

 Tal sentimento, apesar de natural, manifesta-se na espécie 

humana de forma múltipla e pode transformar-se de acordo com os processos históricos, 

afetando-os e sendo afetado por eles.
283

 Dessa forma, o medo com relação aos povos 

identificados como tapuias passa a ser encarado por nós como parte de um conjunto de ideias pré-

concebidas pelas populações que viviam na zona costeira da América portuguesa, mas que 

também se confirmou e/ou se modificou a partir de eventos concretos. Assim, os acontecimentos 

ligados à Guerra dos Bárbaros podem ser analisados também a partir do temor que os moradores 

e as autoridades da colônia sentiam com relação aos nativos do sertão, que passaram a ser 

associados – como afirmamos anteriormente – às noções de barbárie e hostilidade, e 

representados como um empecilho para a colonização. 

Esse temor, ao que parece, não afetou apenas as povoações litorâneas compostas por 

moradores luso-brasileiros, mas também a aldeia de Mipibu e as duas missões (Guajiru e 

Guaraíras) situadas na costa, que reuniam, principalmente, indígenas Tupi. Esses nativos 

formariam boa parte do efetivo dos terços que seguiam em direção ao sertão da capitania para 

enfrentar os tapuias
284

 e, como vimos no primeiro item do presente capítulo, suas aldeias foram 
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alvo de investidas dos nativos do sertão desde o período holandês. Ataques a essas localidades 

poderiam afetar bastante a eficiência da ação repressiva das tropas coloniais nessa fase inicial da 

Guerra dos Bárbaros. Além disso, tanto essas povoações indígenas quanto as outras povoações 

coloniais estabelecidas no litoral da capitania do Rio Grande eram de extrema importância para 

garantir o suprimento dessas tropas, pois o não fornecimento de farinha e de outros gêneros 

necessários ao abastecimento dos soldados produzidos aí poderia inviabilizar as campanhas. 

Luís da Câmara Cascudo, em seu livro História da cidade do Natal, publicado pela 

primeira vez em 1947, já havia enfatizado que a própria sede do concelho se viu fragilizada e 

ameaçada diante dos ataques dos indígenas. De acordo com o autor, apesar de a Guerra dos 

Bárbaros estar ligada a uma “história além dos limites urbanos da cidade”, esta também ficou 

ameaçada, “no meio do incêndio estalante”. Cascudo afirmou que Natal passou por “seus 

contrachoques, os choques de retorno. Viveu alarmada.” Isso teria ocorrido, sobretudo, em 

decorrência dos assaltos dos nativos nas proximidades do Ceará-Mirim e no Ferreiro Torto.
285

 

Entretanto, os trabalhos mais recentes sobre a temática têm centrado suas atenções no processo de 

conquista do sertão do Rio Grande e demais Capitanias do Norte, analisando um panorama mais 

geral do conflito, o seu fim e o seu sentido na lógica da expansão colonial. Pode-se supor, 

ademais, que a ocupação dos territórios indígenas pelos colonos tenha impulsionado as investidas 

desses povos contra as povoações situadas na faixa litorânea da capitania. 

A documentação produzida pelos oficiais do Senado da Câmara, na fase inicial da guerra, 

possibilita enxergar outra questão: a já mencionada fragilidade das povoações litorâneas do Rio 

Grande levou à possibilidade de despovoamento da cidade do Natal e da própria capitania como 

um todo. É sobre isso que podemos refletir quando encontramos na documentação referências ao 

crescimento da “ousadia” dos indígenas, que estavam “absulutos” com o “retiro” das tropas do 

sertão, o que levava os moradores a “desanimar” e “despejar” (abandonar) a capitania do Rio 

Grande, ficando esta entregue não apenas aos tapuias, mas também aos “piratas”.
286

 

O temor que os moradores da colônia sentiam desses nativos se mostrava de maneira 

bastante clara nesse momento. Para Pedro Puntoni, a visão dicotômica através da qual os 

lusitanos classificavam os nativos da América portuguesa, dividindo-os entre Tupi e tapuias, 

acabava “representando o corte entre aliados e inimigos, não só no imaginário, como nos 
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contextos concretos”.
287

 A Guerra dos Bárbaros, portanto, representou um dos exemplos mais 

singulares a esse respeito, já que os nativos do sertão das Capitanias do Norte passariam a ser 

identificados, ao longo dos conflitos, como inimigos irreconciliáveis, bárbaros e primitivos, 

contra os quais apenas a guerra poderia ser utilizada.
288

 A ideia de que eles representavam uma 

ameaça à conquista do sertão, ao único núcleo urbano da capitania e às demais povoações 

costeiras do Rio Grande legitimava essa forma de pensar e agir.  

A possibilidade de despovoamento da capitania do Rio Grande pode nos parecer um 

exagero dos oficiais camarários, cujo objetivo seria atrair a atenção das autoridades coloniais e do 

reino para o Rio Grande. Entretanto, dois documentos internos à capitania demonstram que tal 

ameaça era algo plausível e uma preocupação real para as autoridades. O primeiro deles seria um 

edital publicado pelo capitão-mor Pascoal Gonçalves de Carvalho, em janeiro de 1688, no qual se 

fez menção a denúncias realizadas pelo Senado da Câmara acerca de moradores que pretendiam 

se ausentar da capitania. O edital estabelece a proibição dessa prática, e os moradores que 

tentassem fazê-lo seriam considerados traidores, denunciados e presos “na casa escura da 

fortaleza, e, para maior castigo” suas fazendas seriam confiscadas para pagar as despesas com a 

guerra. O mesmo deveria ocorrer com os seus vizinhos que, sabendo de tais intenções, não 

informassem ao Senado da Câmara.
289

 

O segundo documento interno que trata do tema é um Termo de Vereação do Senado da 

Câmara datado de 5 de maio de 1689, quase um ano e meio depois do edital supracitado. Os 

oficiais camarários, reunidos, decidiram enviar ao capitão-mor, Agostinho Cézar de Andrade, 

uma carta solicitando que o mesmo não concedesse licença para que os moradores se 

ausentassem da capitania do Rio Grande, sobretudo aqueles que possuíssem muitas posses, 

evitando assim que o lugar ficasse entregue apenas “aos pobres”.
290

 A preocupação dos 

camaristas com a saída de indivíduos com recursos da capitania pode ser explicada pelo fato de 

que isso limitaria os recursos disponíveis para a defesa do Rio Grande e da cidade do Natal frente 
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à ameaça representada pela guerra.
291

 Como já foi citado anteriormente, os gastos com a defesa 

eram de responsabilidade dos moradores do Rio Grande e do Senado da Câmara. 

Vale ressaltar, como já frisamos anteriormente, que o estabelecimento de cidades foi 

extremamente importante para o mundo colonial ibérico, em grande parte porque estas eram 

associadas à ordem e à civilização, em oposição aos espaços nos quais prevaleciam a desordem e 

a barbárie.
292

 Em interessante trabalho sobre o surgimento das primeiras povoações no sertão da 

Paraíba, Christiane Sarmento afirma que a lógica do processo colonizador tinha no 

estabelecimento de núcleos urbanos integrados ao restante da colônia a sua efetivação e 

consolidação.
293

 Dessa forma, pode-se afirmar que o despovoamento de uma cidade ou vila 

representava um fracasso para a colonização e, consequentemente, para os interesses da Coroa. 

Portanto, impedir esse movimento seria uma das atribuições das autoridades instituídas nas 

capitanias e povoações da América lusa, como capitães-mores e oficiais camarários. Por outro 

lado, reforçar a possibilidade de abandono da sede do concelho (a cidade do Natal) e da capitania 

em correspondências com o rei, com o Governador Geral e com outras autoridades poderia 

produzir o efeito desejado pelos grupos locais: o envio de tropas e de recursos que auxiliassem na 

defesa contra os inimigos.  

Em janeiro de 1689, os oficiais camarários relataram ao Bispo e Governador de 

Pernambuco que o capitão-mor, Agostinho Cézar de Andrade, havia mandado que as tropas que 

assistiam no sertão do Assu se retirassem da localidade, enviando quarenta homens para 

substituí-los, o que poderia resultar em ataques dos indígenas à cidade do Natal. Solicitaram, 

também, que o dito Governador enviasse as fardas, que estavam em falta, a fim de que as tropas 

permanecessem no sertão, pois “indubitavelmente, retirando se esta gente, se despovoa o sertão e 

tarde se tornara a povoar”. Em Natal, de acordo com o documento, só haviam restado quatro 

moradores, que tinham ficado “mais por força que por vontade”; e, em Mipibu, os moradores 
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estavam vivendo fortificados, sem poder sair nem para “ouvir missa” ou batizar os filhos, já que 

o sacerdote mais próximo estava a uma distância de cinco léguas da povoação.
294

  

Observa-se que a os conflitos, portanto, impediam os moradores de certas povoações da 

capitania do Rio Grande até de participarem dos ritos religiosos, que eram tão importantes para a 

sociedade colonial. Podemos afirmar, assim, que o cotidiano dessas pessoas era profundamente 

afetado pela guerra, o que deve ter contribuído para a proliferação de um sentimento de medo na 

capitania, que atuou como catalisador para o processo de despovoamento que temos discutido. 

Apesar da ameaça, não podemos afirmar que os poderes instituídos na capitania do Rio 

Grande fossem unívocos em suas proposições. Nesse sentido, percebe-se que algumas 

discordâncias e disputas emergiram, nessa fase inicial da Guerra dos Bárbaros, de propostas 

diferentes para a condução dos conflitos contra os indígenas. Uma dessas ocasiões foi quando um 

grupo de nativos, denominados Panati, “deceu do sertão” a uma distância de apenas sete léguas 

da cidade do Natal, por um “rio chamado Potegi”, vindo pedir paz ao capitão-mor Agostinho 

Cézar de Andrade. Os oficiais do Senado da Câmara relataram que o povo encontrava-se 

“amotinado”, por acreditar que o “inimigo” queria a paz apenas para atacar a cidade e acabar de 

vez com os quatro moradores que ali restavam, pois “tendo conhecimento do nosso pouco poder 

se deliberão alguã traição q he o q elles custumão na melhor paz”. Afirmavam ainda que o que 

teria motivado os Panati a se dirigirem para as proximidades da cidade era o fato de “verem os 

lugares do certão desocupados”, sendo o mais adequado para a segurança dos moradores a 

“estroção [destruição] deste bárbaro”.
295

  

Contrariando o posicionamento dos oficiais do Senado da Câmara, o capitão-mor 

concedeu um salvo conduto aos Panati. Segundo ele, o grupo não teria participado da guerra e 

poderia auxiliar nas ações bélicas contra os grupos rebelados.
296

 Permitiu-se que eles se 

estabelecessem na Missão de Guajiru, nas proximidades da cidade do Natal, levando a novos 

protestos dos camaristas, que insistiam que esses nativos eram traiçoeiros e que trariam danos aos 

moradores. Afirmavam, em resposta à decisão de Agostinho Cézar de Andrade, que os Panati 

seriam os mesmos que haviam entrado em confronto com as tropas do coronel Antônio de 
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Albuquerque da Câmara e com as do capitão Manoel de Abreu, na Serra do Sabugi, apontando a 

sua fuga anterior para o sertão como evidência de terem “concorrido para o levante”, pois 

mostrava que estariam “receozos do castigo que merecião”.
297

 

Em novas correspondências com o capitão-mor, no mês de junho de 1689, os camaristas 

observavam que os indígenas do “rancho
298

 do gentio chamado da Silva”, como eram nomeados 

os Panati, permanecendo juntos, continuavam praticando seus antigos costumes e falando sua 

própria língua, mantendo o “hodio natural que tem aos brancos”, e praticando violências contra 

os moradores e os outros índios da aldeia do Guajiru. Argumentavam que a sua presença entre 

nativos catequizados poderia ser extremamente perigosa e, por isso, solicitavam que esses tapuias 

fossem repartidos entre os moradores que restavam na capitania – sobretudo aqueles que haviam 

sofrido maiores danos em consequência da guerra – a fim de que esses indígenas não se 

rebelassem e/ou fugissem para o sertão, unindo-se aos inimigos.
299

 A partir disso, podemos 

observar ainda as concepções que esses camaristas possuíam a respeito do sertão colonial, 

concebendo-o como um espaço que possibilitava uma liberdade indesejável para esses nativos, 

dificultando o controle das autoridades civis e religiosas sobre eles e, consequentemente, 

possibilitando que se rebelassem contra a Coroa. 

Consentindo o capitão-mor com os termos apresentados pelos oficiais camarários,
300

 os 

Panati foram divididos e desmobilizados, o que dificultaria que organizassem ataques contra os 

colonos. Aqui, sendo alguns desses oficiais camarários também sesmeiros (ver quadro 2, em 

anexo), misturavam-se o interesse pela mão de obra desses índios e o temor do que eles poderiam 

causar estando estabelecidos nas cercanias da cidade do Natal, já tão afetada pelas ameaças de 

despovoamento, e em contato com indígenas já aldeados. Além disso, a própria ideia 
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homogeneizadora que os moradores e autoridades possuíam acerca dos povos que habitavam o 

sertão da América lusa servia de base para associar qualquer grupo identificado como tapuia às 

ideias de inimigo e de ameaça à colonização. 

Entretanto, apesar de os camaristas terem convencido o capitão-mor, essa contenda 

perdurou por alguns meses, envolvendo o Arcebispo e Governador Geral do Estado do Brasil, 

Manoel da Ressurreição. Em agosto de 1689, sabendo da decisão dos homens da Câmara e de 

Agostinho Cézar de repartir os indígenas entre os moradores, o Governador Geral recriminava 

essa decisão e ordenava que se realizasse a devolução desses índios para a Missão de Guajiru, 

pois, argumentava, seria o mais adequado para a catequização desses nativos.
301

 Os oficiais do 

concelho da cidade do Natal ainda tentaram reverter a ordem, alegando que esses indígenas 

andavam destruindo as roças e matando o gado dos moradores, além de estarem “resgatando 

polvra e balla aos nossos escravos e Indios daldeya para darem aos rebeldes”. Prosseguiam 

afirmando que nas casas dos moradores os ditos tapuias tinham melhor garantia de acesso ao 

sustento, a “vestes com que se cubrão” e à doutrina cristã.
302

 Apesar desse apelo, a decisão do 

Governo Geral foi mantida.
303

  

Outro evento, nesses primeiros anos da Guerra dos Bárbaros, que levou a disputas entre os 

poderes sediados na Casa de Câmara e na Fortaleza dos Reis Magos foi ocasionado pela vinda 

dos paulistas, sob ordens de Governo Geral e chefiados por Domingos Jorge Velho, para a 

capitania do Rio Grande, no ano de 1688. Com já discutimos no primeiro capítulo deste trabalho, 

o capitão-mor solicitara, em 1689, a saída de Jorge Velho e de seus homens do sertão do Rio 

Grande, levando à oposição dos oficiais camarários. Em requerimento endereçado diretamente ao 

Mestre de Campo, solicitavam que, cumprindo as ordens do Governador Geral, perseguisse e 

destruísse todo o “gentio” que “tem aroinado esta capitania”.
304
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Percebe-se que as propostas do capitão-mor e dos oficiais camarários para solucionar os 

conflitos com os indígenas eram bem distintas. Enquanto o primeiro chegou a capitular com 

alguns grupos Tarairiú, os camaristas pareciam propor uma guerra ofensiva, que liberasse 

definitivamente as terras do sertão para a colonização e livrasse toda a capitania do Rio Grande, 

inclusive as povoações litorâneas, da ameaça do “gentio bárbaro”. Dessa perspectiva, vemos que 

esse conflito não foi apenas uma guerra de conquista, mas uma disputa pelo espaço, na qual o 

mundo ordenado do litoral e o caos representado pelos sertões se confrontaram, um ameaçando o 

outro. O olhar unilateral e posterior, isto é, a partir do presente, sobre as ações que possibilitaram 

a incorporação do sertão do Rio Grande ao mundo colonial pode obscurecer alguns eventos que, 

como vimos, não estavam ligados apenas à conquista de novos espaços, mas à defesa de 

povoações pré-existentes. 

Foi no sentido de garantir a posse dos moradores sobre o sertão e, também, de preservar 

as demais povoações da capitania do Rio Grande, que o Governo Geral enviou tropas para 

socorrer a localidade. Os relatos produzidos pelas autoridades locais – com destaque para os 

oficiais do Senado da Câmara da cidade do Natal – produziu um cenário de medo e de um 

iminente aniquilamento da capitania e de seus moradores pelos povos indígenas do sertão, que 

eram encarados como um entrave à colonização e à expansão da atividade pecuária, ameaçando 

novos e antigos núcleos de povoamento.  

Vale salientar ainda que em 1688 e 1689, os dois anos em que os relatos sobre a 

possibilidade de ataques às povoações situadas no litoral leste da capitania foram mais comuns e 

insistentes, verificamos que alguns camarários possuíam sesmarias nas localidades apontadas 

como estando sob ameaça. Como podemos verificar no quadro 2, em anexo, é o caso de Lázaro 

de Freitas Bulhões, vereador no ano de 1688, que era possuidor de uma faixa de terra situada nas 

proximidades dos rios Caratã e Guajiru, concedida no ano de 1679.
305

 Já no ano de 1689, 

verificamos que o também vereador Francisco Lopes possuía – até este momento – terras na 

várzea do rio Mipibu e Goiana e outras localidades próximas, doadas em 1670.
306
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Esses dois homens, assim como alguns de seus pares na composição do concelho, eram 

diretamente interessados na produção desses relatos, na garantia de segurança para as localidades 

em que possuíssem terras – nas quais, provavelmente, desenvolviam atividades econômicas – e, 

também, no acesso à mão de obra indígena. A ameaça que a guerra representou para as 

povoações situadas na zona costeira afetava diretamente os seus interesses nas terras da capitania 

do Rio Grande, e, como homens da câmara, eles tinham a possibilidade de se comunicar 

diretamente com os centros decisórios da colônia e do próprio império. Portanto, além do zelo 

pelo bem comum, podemos afirmar que os seus interesses pessoais também estiveram 

relacionados aos relatos que produziram sobre a guerra, e aos requerimentos e pedidos de socorro 

que eram enviados para outras capitanias, para o Governo Geral e para o reino. 

Sobre os danos causados pelos conflitos, podemos citar, ainda, duas cartas que os 

camarários enviaram à Sua Majestade nos anos de 1692 e 1693, demonstrando que, nos anos 

iniciais da década de 1690, os resultados dos conflitos continuavam desfavoráveis para as tropas 

coloniais e para os moradores do Rio Grande. Na primeira dessas cartas, de 22 de agosto de 1692, 

os oficiais relatavam acerca do perigo de se perder “não só esta Capitania como tambem as 

circunvisinhas”, em virtude da grande quantidade de tapuias, que viviam “de corso, porque seu 

sustento são bichos e raízes do mato, e a cada hora dando mil assaltadas em os pobres 

moradores”. Afirmavam que, no mês de janeiro daquele ano, os indígenas haviam matado “doze 

pessoas e muitos gados vaccum e cavalar” na ribeira do Ceará-Mirim.
307

  

Em virtude desse cenário, alegavam ser mais conveniente à Coroa que esse “gentio 

barbaro tapuia”, após “rendido”, fosse escravizado, argumentando que esses indígenas seriam 

“sem fé e sem lei, e tão tiranos que se comem uns aos outros”,
308

 permanecendo, como se pode 

observar, a associação da rebeldia/resistência dos nativos do sertão com a prática da antropofagia, 

que, por sua vez, era utilizada para justificar a guerra contra esses grupos e o seu cativeiro. Como 

afirmamos no primeiro item do presente capítulo, a partir do século XVII, a figura do índio cruel, 

selvagem e bárbaro – que se configurava como um obstáculo à colonização – seria deslocada em 

direção ao oeste, passando a legitimar as ações bélicas movidas contra os chamados tapuias. Não 
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é por acaso, portanto, que os camarários da cidade do Natal evocavam o modo de vida nômade e 

a prática do canibalismo por parte desses indígenas – atributos que, para o colonizador, 

demarcavam a sua barbárie – como elementos que explicavam a necessidade de eliminá-los ou 

escravizá-los. 

O segundo documento, enviado ao rei pelos oficiais da Câmara de Natal em 1693, dava 

notícias da situação de ruína da capitania, que havia sido averiguada em correição realizada pelo 

ouvidor geral da Paraíba, Diogo Rangel Castel Branco. Este havia encontrado a fortaleza e o 

povo “em estado de pobreza pello apertto da guerra com o gentio”, que então já se arrastava por 

cerca de oito anos. Muitos colonos haviam abandonado o Rio Grande, a fim de “viver em outras 

Capitanias mais sossegadas”, pois o inimigo tomava conta da campanha, fazendo com que os 

moradores se sentissem de tudo “exbulhados”.
309

 

Como podemos notar, as povoações do sertão e também as situadas nas proximidades da 

cidade do Natal, na faixa litorânea, continuavam a ser ameaçadas pelos acontecimentos ligados à 

guerra. Não por acaso, em 1694, os camaristas, “para bem comum e conçervassão desta Capitania 

[do Rio Grande]”, decidiram por convocar quatro ex-oficiais do concelho para formar uma 

“fronteira” na paragem “donde chamão a Capellinha”, na ribeira do Ceará-Mirim. A localidade, 

segundo afirmavam, possuía muitas roças de milho, feijão e jerimum, e ficava vulnerável aos 

saques dos indígenas. Também deveria ser feita fronteira na povoação de Utinga, igualmente 

exposta aos ataques. Como não havia recursos da Fazenda Real ou do concelho para realizar a 

tarefa, solicitou-se que fossem enviados, como reforço, índios da Missão de Guajiru e da aldeia 

de Mipibu para comporem a fronteira da Capelinha; enquanto o alferes da ribeira do Potengi 

deveria deixar os soldados prontos para “socorrerem a dita fronteira da Utinga coando seja 

necessário”.
310

 

Tomando como base as reflexões de José de Souza Martins, pode-se definir a fronteira 

como um espaço marcado pelas disputas entre “diferentes grupos humanos”, cujos territórios se 

redefinem continuamente. Dessa maneira, uma das principais características da fronteira seria a 

situação de conflito, estabelecendo-a como lugar das relações de alteridade.
311
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analisar o emprego desse termo na situação citada acima, que os oficiais da Câmara de Natal 

enxergavam a necessidade do estabelecimento de um suporte militar que garantisse a segurança 

dessas localidades. A formação de fronteiras em Capelinha e Utinga nos indica, ainda, que a 

consolidação da conquista nos espaços mais próximos à cidade do Natal se via ameaçada pelos 

movimentos realizados pelos indígenas em direção à zona costeira. A dificuldade de controle 

sobre esses espaços – apesar da sua proximidade com a sede do concelho – explica a mobilização 

de nativos aldeados e de homens ligados à Câmara para a defesa dessas povoações contra as 

investidas dos inimigos. 

Elaboramos o quadro abaixo com o intuito de demonstrar quem eram os ex-oficiais 

convocados para formar essas fronteiras e qual a sua atuação no concelho da capitania do Rio 

Grande entre fins do século XVII e início do século XVIII: 

 

QUADRO 1: Ex-oficiais da Câmara convocados para formar a fronteira em Capelinha, no 

ano de 1694 

 

Patentes/Nomes 

Exercício de cargos oficiais no Senado da 

Câmara de Natal 

 

Outras informações 

Até 1694 A partir de 1695 

Alferes João da Costa 

de Araújo 

- Vereador (1676 e 

1686); 

- Procurador (1681); 

- Juiz ordinário (1688 e 

1691); 

 

 

- 

 

 

- 

 

Capitão Gonçalo da 

Costa Faleiro 

- Procurador (1693); - Juiz ordinário (1696 

e 1698); 

- Sem referência de 

cargo (1705); 

- Atuou como almotacé 

em 1685, 1689, 1691; 

 

Coronel Manoel 

Gomes Torres 

- Vereador (1688); 

- Juiz ordinário (1691 e 

1693); 

- Juiz ordinário 

(1697, 1712, 1715, 

1718, 1720 e 1729); 

- Sem referência de 

cargo (1708). 

- Atuou como almotacé 

em 1713 e 1719; 

Sargento-mor Manoel 

da Silva Vieira 

- Juiz ordinário (1674 e 

1677). 

- - Atuou como almotacé 

em 1679. 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, elaborado por Fátima Martins 

Lopes; e Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal. 

 

Como podemos observar, esses homens, além das patentes das ordenanças que 

ostentavam, exerceram cargos oficiais no Senado da Câmara da cidade do Natal em mais de uma 

ocasião. Destaquemos, nesse sentido, o coronel Manoel Gomes Torres, que fez parte do concelho 
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por três ocasiões antes de 1694 e por sete vezes após essa data. Todos os nomes citados, com 

exceção do capitão Gonçalo da Costa Faleiro, tinham sido camarários por pelo menos duas vezes 

antes do ano em questão. Percebe-se, assim, que a atuação desses homens da Câmara na Guerra 

dos Bárbaros não se limitou à conquista/liberação de terras no sertão da capitania do Rio Grande, 

mas também na defesa das povoações situadas nas áreas mais próximas ao litoral. 

O mapa a seguir demonstra quais foram as povoações e localidades situadas na zona 

costeira do Rio Grande que, segundo a documentação produzida pelos oficiais do concelho da 

cidade do Natal, estiveram sob ameaça de ataques dos indígenas entre os anos de 1688 e 1694: 

 

MAPA 4: Localidades próximas à faixa litorânea que, de acordo com os oficiais da Câmara 

de Natal, estiveram sob ameaça entre os anos de 1688 e 1694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mapa elaborado com o auxílio do Google Earth, a partir do Livro dos Termos de Vereação e do Livro das 

Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal. Trabalho técnico com o programa Arc giz 10.1 realizado por 

Janaína Medeiros da Silva. 
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Destacamos, na parte oeste do mapa, os cursos dos rios Apodi-Mossoró, Upanema, 

Piranhas-Açu,
312

 Seridó e Acauã, cujas terras mais próximas se constituíram no principal palco 

dos eventos da chamada Guerra dos Bárbaros. Ao observarmos a localização das povoações 

destacadas em vermelho, da ribeira do Ceará-Mirim (marcada com a cor laranja) e da própria 

cidade do Natal (assinalada em verde), percebemos que se situavam a uma relativa distância das 

ribeiras do sertão. A territorialidade e as incursões dos indígenas – que parecem ter englobado 

uma área bastante ampla, desde os grandes rios do sertão até as terras mais baixas situadas nas 

proximidades da costa leste do Rio Grande –, além da já mencionada fragilidade e do escasso 

povoamento dessas povoações litorâneas, trouxeram grandes dificuldades para o efetivo domínio 

sobre a capitania, pois a falta de segurança e o despovoamento representavam o oposto do 

controle e da perenidade necessárias para que houvesse colonização. 

É estranho para nós – conhecedores do desfecho da Guerra dos Bárbaros e de suas 

consequências para as populações indígenas que habitavam o sertão do Rio Grande – imaginar 

que esses povos representassem tamanha ameaça à colonização, a ponto de levar ao 

despovoamento de uma cidade, fundada há quase cem anos naquele momento, e de outras 

povoações da capitania. A noção de sertão, construída a partir do litoral, concebia uma 

hierarquização de tais espaços, o que justificaria a conquista do primeiro pelo segundo.
313

 

Imaginar que o sertão poderia ter dominado o litoral – ou que os nativos não apenas resistiram ao 

avanço dos currais de gado, mas puseram em risco as povoações situadas na costa – é algo que 

nos soa como inverossímil, pois naturalizamos uma conquista empreendida ao longo dos séculos, 

de maneira constante e ininterrupta, que teria se encaminhado sem pausas ou recuos, sempre no 

sentido leste-oeste. A resistência indígena, que, em alguns momentos, inverteu o sentido da 

expansão colonial ou impediu que ela ocorresse, demonstra que a conquista do sertão não foi o 

resultado de um processo inexorável, ou de uma fatalidade da história. 

A documentação produzida pelos camaristas da cidade do Natal no início da Guerra dos 

Bárbaros assinala que não era apenas a conquista de novos espaços no sertão que estava em 

xeque, mas a manutenção e a segurança das povoações litorâneas e de seus moradores. A própria 

efetivação da conquista sobre o sertão da capitania era referenciada, em certas ocasiões, como 
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garantia de proteção do núcleo urbano e do seu entorno contra as ameaças de desordem e de 

invasão. Não negligenciamos o fato de que tais correspondências, ao enfatizar uma ameaça à 

cidade do Natal, legitimavam a ação bélica contra os indígenas, buscando produzir um efeito de 

convencimento sobre as autoridades coloniais e sobre a Coroa, que deveriam enviar o socorro 

necessário – entenda-se tropas e recursos – para o Rio Grande o quanto antes. Entretanto, 

percebemos, a partir da repetição da temática na correspondência do Senado da Câmara com 

outras instâncias da administração do império e de documentos internos (a exemplo do Termo de 

Vereação e do Edital do Capitão-mor que foram discutidos), que o sentimento de medo com 

relação às ações de resistência dos indígenas era algo presente no cotidiano não apenas da 

administração, mas dos moradores da cidade do Natal e demais povoações, a ponto de fazê-los 

abandonarem a capitania. 

Não se trata, como afirmou Jean Delumeau, de explicar os eventos do passado unicamente 

pelo viés do medo. Este seria um dos enfoques possíveis para analisar os processos históricos nos 

quais as sociedades humanas se inserem. Seria um dos componentes da experiência humana.
314

 É 

nesse sentido que o medo que o “gentio bárbaro” despertava nos moradores das áreas litorâneas e 

nos indivíduos envolvidos com a administração colonial se configura em um elemento a mais 

para se explicar os eventos da Guerra dos Bárbaros. Partimos da premissa de que os interesses 

dos colonos na concessão de mercês régias, na liberação das terras do sertão – o que seria 

efetivado através da ação bélica – e no acesso à mão de obra indígena compõem outros elementos 

extremamente importantes para explicar esse processo. Mas não podemos negar que estes 

mesmos colonos vivenciavam um cotidiano muitas vezes imprevisível, e que a segurança se 

constituía em uma condição indispensável para a colonização. A ausência da primeira poderia 

resultar no fracasso da segunda.  

Pode-se pensar ainda que o medo fazia parte da rotina dessa sociedade colonial, tendo, 

inclusive, um caráter utilitário. Além de ser agregador, reforçando a necessidade dos colonos de 

viverem juntos e erigirem povoações com capacidade de defesa contra inimigos internos e 

externos, opondo-se aos vastos e perigosos sertões, esse medo também poderia ser estratégico, na 

medida em que fornecia os subsídios e as justificativas necessárias para legitimar o avanço da 

sociedade colonial sobre os fundos territoriais da América lusa. Contra os povos nativos que 

habitavam esses espaços, considerados violentos e traiçoeiros, agiriam as tropas provenientes da 
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própria capitania do Rio Grande e de várias outras partes da colônia, levando-os à morte ou à 

obediência à Coroa, através da guerra, da escravidão, da assinatura de acordos de paz e/ou da 

catequese.  

 

2.3 “Falsos e traidores”: tratados de paz e novas ameaças 

 

O ano de 1692 representou um marco importante para o que viria a ser encarado pelos 

colonos, incluindo os camaristas da cidade do Natal, como o princípio do processo de pacificação 

da capitania do Rio Grande. Nesse ano, no mês de abril, os temidos nativos da “nação Janduim” – 

liderados pelo “rei” Canindé, “a cuja obediência e poder absoluto” estavam sujeitas 22 aldeias – 

estabeleceram um acordo de paz com o Governador Geral Antônio da Câmara Coutinho. 

Ficavam esses grupos comprometidos em reconhecer o Rei de Portugal “por seu Rey natural e 

senhor de todo o Brasil”, prometendo-lhe “vassalagem, e obediência para sempre”, o que incluía 

a obrigação de fornecer “cinco mil homens de arcos” para defender a Coroa contra seus inimigos. 

Em contrapartida, as autoridades do império português e da colônia reconheceriam a “liberdade 

natural” desses indígenas, protegendo-os (em tese) da escravidão, além de assumirem o 

compromisso de demarcar as terras correspondentes a cada aldeia dos Janduí.
315

  

A demarcação das terras que haviam sido prometidas a esses indígenas, entretanto, 

ocorreria apenas em fevereiro de 1695, com o cumprimento por parte do capitão-mor, Agostinho 

Cézar de Andrade, da determinação régia de que “a todo o gentio tapuya que Eu novamente 

reduzir a paz e a obediencia lhe dê sitio e terras donde vivão e plantem”. Ordenava o rei que os 

Canindé fossem fixados “na Ribeira do Rio Jundiapereba”, em localização relativamente próxima 

à faixa litorânea e à cidade do Natal,
316

 argumentando que a distância deveria ser “proporcionada 

por que sendo muito distante fica menos sujeito a obediência que prometem”.
317

 Dessa forma, 

percebe-se que, para a Coroa, o estabelecimento desses nativos no sertão, longe das instâncias do 

poder espiritual e temporal na capitania do Rio Grande, lhes ofereceria uma liberdade 
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indesejável, que poderia dificultar a sua incorporação como súditos do império, que fossem úteis 

à colonização.
318

  

Esse processo de condução dos grupos indígenas rebelados à condição de aliados – 

nomeado nos documentos de “reduzir a paz” –, entretanto, ainda demoraria quase três décadas 

para se consolidar na capitania do Rio Grande, com o surgimento de novas ameaças, fosse em 

função do levantamento de etnias até então desconhecidas (ou que ainda não haviam sido 

mencionadas na documentação), fosse pela retomada das hostilidades por parte de grupos que já 

haviam firmado as pazes com os colonos.   

Essa falta de sossego na capitania parece confirmada pelo termo de vereação de 21 de 

agosto de 1693, no qual os camaristas fazem menção ao documento que enviariam ao 

Governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, “dandolhe contta das morttes que fes o 

gentio nas praias das salinas”.
319

 Provavelmente, em decorrência da permanência de hostilidades 

desse tipo, em carta endereçada ao capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade, datada de março de 

1695, os camarários afirmavam que, antes de se estabelecer acordos de paz com os indígenas, 

deveriam ser feitas “algumas correções e apertos aos barbaros”, que dessa forma seriam 

obrigados à submissão.
320

 

O fato é que novos tratados de paz com povos identificados como tapuias seriam 

realizados nos anos de 1695 e 1697, por intermédio do capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, 

sucessor de Agostinho Cézar de Andrade. Dessa vez, os grupos indígenas envolvidos seriam os 

“Janduinz da Ribeyra do Assu”, cujo “rey” seria Taya Assu, e os “Arius Piquenos”, cujo 

principal seria um índio de nome Peca. Os dois tratados, assinados com um lapso de dois anos de 

diferença entre si, trazem características muito semelhantes. Além das condições já vistas 

anteriormente no acordo de paz com os Canindé, que seria a promessa de fidelidade e vassalagem 

ao rei de Portugal, obedecendo seus Governadores e capitães-mores na colônia, e a atuação 

contra outras “nações” indígenas que se rebelassem, esses grupos se comprometeriam a permitir 
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o povoamento dos sertões da capitania do Rio Grande, “que a seu respeito se despovoarão”, e a 

auxiliar os “brancos” que fossem criar seus gados no Assu, ajudando na reconstrução de casas e 

currais. Também não deveriam aceitar em sua companhia “escravos fugitivos dos moradores”, 

que deveriam ser presos e devolvidos.
321

 

Havia, ainda, uma preocupação com a aproximação desses indígenas das povoações 

situadas na faixa litorânea do Rio Grande e da própria cidade do Natal, já que o acordo 

estabelecia que, “decendo do sertão”, esses grupos não deveriam trazer armas até mais próximo 

do que a localidade de “Pirutuba e vindo pela Praya athê a barra do Siarâ merim”. Não deveriam, 

também, levar para o sertão “gente de sua nação” que já fossem “domesticos catequizados e 

bautizados”, pois enquanto “filhos da Igreja” não convinha que retornassem “ao barbarismo de 

que sahirão mayormente”, já que viviam “contentes e satisfeitos na companhia dos brancos”.
322

 

Torna-se evidente, a partir dessas duas restrições, que o sertão continuaria sendo o lugar 

ideal para os grupos mencionados, que, apesar de aliados, mantinham costumes considerados 

selvagens pelas autoridades e moradores da colônia. Eles estariam em um estágio diferente dos 

nativos já catequizados, considerados livres do “barbarismo” e que, por isso, deveriam conviver 

com outros súditos da Coroa no litoral, e não no sertão, espaço da falta de ordem e da ausência do 

controle régio. A fuga ou o retorno para esse espaço, aos olhos dos luso-brasileiros, equivaleria a 

retroceder a uma condição de bárbaro, que a catequese e o convívio com a sociedade colonial 

deveriam ter sido capazes de fazê-los superar. Além disso, a desconfiança com relação a esses 

indígenas, que pediam perdão pela “desobediência e seus erros passados”, se mostraria a partir do 

receio e das precauções referentes à sua eventual aproximação da cidade do Natal, sendo 

impedidos de trazerem suas armas.  

Entretanto, a presença de homens “brancos” de confiança desses indígenas, para atuarem 

como testemunhas e assinar os tratados em seu nome, demonstra que as relações entre colonos 

luso-brasileiros e indígenas eram bem mais complexas do que imaginamos. No caso dos Janduí, 

no acordo de 1695, essa pessoa era o capitão Gaspar Freire de Carvalho, que atuou no Senado da 

Câmara de Natal como vereador, em 1689 e 1697, e almotacé, em 1692 e 1694. Já no acordo com 

                                                 
321

 CARTA do capitão-mor do Rio Grande do Norte, Bernardo Vieira de Melo, ao rei [D. Pedro II] sobre decisão dos 

oficiais da Câmara e moradores de Natal de se fazer um presídio no sertão do Açu, que seria sustentado por seis 

meses pelas farinhas dadas pelos moradores. AHU-RN, Cx. 1, D. 42. 
322

 Idem. De acordo com Olavo de Medeiros Filho, o lugar denominado de Pirituba seria no atual município de São 

Gonçalo do Amarante. MEDEIROS FILHO, Olavo de. Aconteceu na Capitania do Rio Grande. Natal: 

Departamento Estadual de Imprensa, 1997. p. 155. 



116 

 

os Ariú Pequeno, datado de 1697, esse indivíduo era o capitão Antônio Álvares Correa, por ser 

“conhecido antigo desses índios”, em virtude de possuir terras aonde eles tinham “sua habitação, 

e haver nelas tido gados que com o levante da guerra do dito gentio se destruirão”. Álvares 

Correa também teve ligações com a Câmara, já que figurou nos termos de vereação como 

almotacé em 1694, e seu irmão, o também capitão João Pinto Correa, que também assinou o 

tratado de paz com os Ariú, foi juiz ordinário em 1674 e 1680, além de almotacé em 1675 e 

1681.
323

 

Percebe-se, dessa forma, que homens ligados à Câmara da cidade do Natal tiveram 

importante atuação no sentido de conduzir algumas etnias ao estabelecimento de acordos de paz 

com os colonos e, consequentemente, liberar as terras do sertão para o desenvolvimento da 

atividade pecuária. Sua referência nesses tratados como homens de confiança desses indígenas 

nos faz refletir sobre o caráter dos contatos estabelecidos entre sesmeiros/moradores e nativos nos 

sertões da capitania do Rio Grande, já que chegaram a atuar, ao que tudo indica, como 

mediadores nas capitulações que levavam à promessa de obediência de alguns grupos à Coroa. 

Do ponto de vista dos indígenas, devemos salientar, amparados nas conclusões de Cristina 

Pompa, que esses tratados eram uma maneira de “se inserir nas contingências históricas em 

função de seus interesses de sobrevivência física e cultural”.
324

 Pode-se afirmar que a condição 

nova representada pela colonização levava a rearticulações e a novas estratégias por parte desses 

nativos. Não se trataria, dessa maneira, de uma sujeição total aos interesses da Coroa e dos 

colonos, mas uma maneira de resguardar determinadas prerrogativas, como a garantia da 

liberdade e o acesso a terras para a formação de aldeias.
325

 Esses mesmos interesses, obviamente, 

poderiam ocasionar novas ações de resistência por parte de etnias que já haviam jurado 
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vassalagem ao rei de Portugal, levando as autoridades coloniais a sustentarem que os grupos 

identificados como tapuias seriam naturalmente inconstantes e traidores. 

Nesse sentido, os Canindé, que haviam sido aldeados nas proximidades da povoação de 

Goianinha três anos após o acordo de paz com a Coroa (firmado em 1692), acabaram fugindo da 

aldeia no ano de 1699. Essa fuga teria sido causada pela morte de sete ou oito crianças, além do 

próprio Canindé, “seu principal”. Bernardo Vieira de Melo atribui a morte desses indígenas, 

vitimados pela “maleita”, ao clima do litoral, tão diferente daquele a que eles estavam 

acostumados no sertão. O capitão-mor, que alegava ter alcançado o grupo de índios partindo em 

direção ao oeste, “jâ distanciados perto de trez legoas”, entendia como melhor solução que se 

buscasse um novo lugar, situado no sertão, para acomodá-los, “por ser o clima semelhante ao em 

q elles vivião”.
326

 

Os oficiais camarários escreveriam duas cartas ao rei, no início de 1702, afirmando que 

fazia “perto de 20 annos que esta capitania geme debaxo do mais pezado pego de guerras [...] 

com esta emdomada nasam jandoim”. Alertavam para os perigos que esse grupo, “hua nação tam 

belicosa e maliciosa”, traziam para a capitania do Rio Grande, sendo o único missionário que 

conseguia lidar com eles e mantê-los sossegados o padre Miguel da Encarnação. Já os outros 

sacerdotes não sabiam lidar com esses “gentios” em função de sua inexperiência, ficando os 

índios das aldeias fora de controle, matando o gado e causando estragos.
327

 

De acordo com Fátima Martins Lopes, esses problemas relacionados à quietação dos 

indígenas das missões da capitania do Rio Grande estavam ligados às dificuldades de 

sobrevivência nessas povoações, levando os nativos a buscarem alimentos nas redondezas, 

assaltando roças e matando o gado dos moradores. Tanto a légua de terra que era concedida aos 

aldeamentos se mostrava insuficiente para o sustento dessa população, quanto “a constante 

obrigação de servir aos moradores”, o que retirava boa parte dos homens aptos para o trabalho 

das missões, poderia causar enorme dificuldade para a produção de gêneros alimentícios. Tais 

problemas, como demonstra a autora, continuaram causando conflitos entre colonos e indígenas 
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aldeados, “que estavam inquietos e difíceis de dominar”, nas décadas de 1720, 1730 e 1740, ou 

seja, após o fim da Guerra dos Bárbaros.
328

 

Um novo tratado de paz firmado com os Janduí, em 1702, parece trazer as experiências 

negativas com os índios aldeados para o centro da questão, com o compromisso de “todos os 

Governadores e Grandes da nação Janduí”
329

, que viviam em três aldeias: nas ribeiras do Ceará-

Mirim, do Cunhaú e do Potengi. Além de firmarem a obediência e a fidelidade para com o rei de 

Portugal, lutando contra os seus inimigos, comprometiam-se em não se ausentar das suas 

respectivas aldeias sem autorização por escrito dos missionários e não permitiriam que os seus 

subordinados roubassem e matassem os gados dos moradores. O não cumprimento do que foi 

acordado, assinado na presença do capitão-mor do Rio Grande, do Ouvidor Geral e dos oficiais 

da Câmara de Natal, levaria ao castigo a ser definido por essas autoridades.
330

 

Ainda no começo do mesmo ano, os oficiais da Câmara relatavam ao Governador de 

Pernambuco novos “desaforos” dos indígenas, que, em um “curral vezinho desta Cidade [do 

Natal]”, situado entre 10 a 12 léguas de distância dela, haviam tentado matar um morador, que 

acabou conseguindo fugir para pedir auxílio. O capitão-mor, Antônio de Carvalho Almeida, 

reagiu enviando soldados para a localidade, que encontraram os índios preparados para a guerra, 

ameaçando os soldados e mandando “recados muito desavergonhados” ao próprio capitão-mor.
331

 

Isso demonstra que mesmo as povoações situadas mais próximas à cidade do Natal continuavam, 

nesse início do século XVIII, experimentando um clima de insegurança e temor, em virtude dos 

ataques dos indígenas – tanto os que ainda estavam abertamente em guerra contra os colonos, 

quanto os que haviam estabelecido pazes com as autoridades da capitania do Rio Grande, 

passando à condição de aldeados. 
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2.3.1 Índios aldeados e índios “de corso” 

 

Na memória que escreveu sobre os índios do sertão, entre fins do século XVII e início do 

século XVIII, Pedro Carrilho atribuía a não observância dos tratados de paz por parte dos tapuias 

como resultante de seu modo de vida seminômade. De acordo com o autor, o fato de não 

cultivarem lavouras, pois “andão sempre de corso bolantes, com a caza as costas”, fazia com que 

esses nativos não permanecessem nas missões, levando-os a procurarem esses espaços apenas 

para se protegerem, fingindo estabelecer as pazes com os colonos para continuarem a “furtar, 

matar, e comer guados, pellos campos” e atacando os moradores que se opunham a eles. Isso 

impedia, para Carrilho, que a guerra fosse movida como se deveria, não devendo esses “ereges” 

gozarem da “ymunidade da ygreja”.
332

 

Nesse sentido, percebe-se que, para a sociedade colonial, a distinção entre sedentarismo e 

nomadismo representava um marco importante para delimitar a fronteira entre “civilização” e 

“barbárie”, da mesma maneira que as oposições entre o litoral e o sertão, ou a aldeia e o mato. 

Esses binômios, portanto, diferenciavam o que seria o mundo ordenado e cristão do mundo 

considerado selvagem e pagão, havendo a concepção de que aqueles indígenas que conviviam 

com os luso-brasileiros, próximos ao mar, em aldeias onde recebessem a doutrina religiosa 

católica, superariam em humanidade aqueles que viviam nos longínquos sertões da colônia.
333

 

Não é por acaso que os acordos de paz que estamos discutindo tenham uma tendência a 

estabelecer a necessidade de fixação dos grupos étnicos em uma aldeia, geralmente no litoral, o 

que também estaria associado à catequese e à possibilidade de servir como mão de obra 

disponível para os moradores das povoações coloniais. A diferenciação entre índios aldeados e 

“de corso”, à medida que alguns grupos passavam a aceitar a condição de vassalos do rei, 

vivendo em aldeias, seria cada vez mais utilizada para distinguir aliados de inimigos. Porém, aos 

aliados que quebrassem os acordos de paz anteriormente firmados restaria o tratamento como 

traidores do Estado e da Igreja, já que haviam se declarado como súditos régios e como povos 

abertos à catequese. 
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Os oficiais da Câmara da cidade do Natal, portanto, em diversas ocasiões fariam esse tipo 

de alerta ao rei e às autoridades instituídas em seu nome na América portuguesa. Foi o que 

ocorreu em novembro de 1706, quando os moradores, em reunião com os oficiais da Câmara e o 

Capitão-mor, decidiram queixar-se ao Governador de Pernambuco sobre os “insultos que os 

índios aldeados nas Missões das ribeiras do Potengi, Ceará-Mirim e Cunhaú” (justamente as 

localidades das aldeias que receberam os indígenas mencionados no “protesto de fidelidade” 

assinado em 1702) estavam praticando, acompanhados de outros indígenas, identificados como 

“de corso”. Eles destruíam as lavouras e as criações de gado, sendo necessário que o rei e a Junta 

das Missões encontrassem uma solução para a questão, já que se tratavam, em parte, de nativos 

aldeados.
334

 

A resposta da Coroa viria um ano e meio mais tarde, em abril de 1708, com a ordem para 

que se fizessem entradas pelos sertões da Bahia, do Ceará Grande e do Rio Grande, guerreando 

contra “todas as nasoiz de indios de corsso”. Declarava o rei ainda que fossem mortos todos os 

que resistissem e “cativoz oz que se lhez renderem”, que deveriam ser leiloados e “da 

importância que disto rezultar se pague a fazenda Real da despeza que nesta guerra fizerem”.
335

 

Podemos afirmar que essa Carta Régia se tornaria um novo elemento para conferir legitimidade 

ao aprisionamento e à escravização dos grupos indígenas que se rebelassem. Seria, como veremos 

adiante, evocada pelos agentes ligados à conquista do sertão e interessados no acesso à mão de 

obra indígena para justificar a manutenção da guerra contra determinadas etnias.
336

 

A situação do Rio Grande, nesse contexto, parece ter continuado preocupante, já que, ao 

chegar à capitania, em fins de 1708, o Capitão-mor André Nogueira da Costa relatava os ataques 

dos Janduí aos moradores estabelecidos não apenas no Assu e no Apodi, mas também aos 

“moradores avesinhados a esta Cidade” do Natal. Além disso, fazia menção à bandeira realizada 

contra os Janduí “dos Ranchos do Corema, e Canindé”, que haviam “tomando armas contra os 

nossos tapuias aldeados na Capella”, na ribeira do Ceará-Mirim. Os mesmos Canindé estariam, 

segundo o capitão-mor, matando o gado, destruindo as fazendas e cercando os moradores no 
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“sertão de Goianinha”.
337

 Toda essa situação o levou a pedir autorização dos “homens 

respúblicos” da capitania para que aprovassem a continuidade da guerra.
338

 

A referência do capitão-mor ao “sertão de Goianinha” chama-nos a atenção, já que esta 

localidade, cuja conquista já estaria consolidada desde meados do século XVII, situava-se nas 

proximidades da costa e era um importante núcleo de povoamento,
339

 estando consideravelmente 

distante daqueles espaços que eram apontados como sertão do Rio Grande, sobretudo as ribeiras 

do Assu e do Apodi. Provavelmente, referia-se ao entorno da povoação citada e as ações de 

resistência dos indígenas, que estariam atacando os moradores, tenham levado ao uso dessa 

terminologia, que, como vimos no capítulo anterior, possuía vários significados para a sociedade 

colonial e não se constituía em uma delimitação fixa ou permanente entre espaços da América 

portuguesa. Além disso, como afirma Cláudia Damasceno, à medida que a ocupação do espaço 

colonial ia ocorrendo, a noção homogeneizadora acerca do sertão se converteria no surgimento de 

sertões específicos, indicando um melhor conhecimento acerca desses espaços.
340

 Parece-nos ser 

esse o caso do referido “sertão de Goianinha”, enquanto um espaço contíguo a uma área já 

ocupada por luso-brasileiros, mas indicando que as dificuldades causadas pelos ataques dos 

indígenas à zona costeira da capitania do Rio Grande continuariam sendo um problema para os 

colonos nessa primeira década do XVIII. 

Mas esse contexto de novas ameaças não traria apenas malefícios para os moradores do 

Rio Grande, podendo também servir de base para a solicitação de mercês régias, principalmente 

se considerarmos que esses indígenas, ao afirmarem sua obediência ao rei, poderiam receber 

terras na capitania, ocupando espaços que tinham a possibilidade de servir a outros interesses. 

Assim, em 1709, valendo-se desse contexto de rebeliões de grupos indígenas que já haviam sido 

aldeados, Teodósio Grassiman, homem ligado à Câmara entre as décadas de 1670 e de 1700 (ver 
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quadro 3, em anexo), viria a solicitar terras na localidade de Pirituba, onde se situava a aldeia de 

São Paulo da Ribeira do Potengi, na qual havia sido estabelecido o “Rancho dos Curema”. 

Grassiman, já como comissário geral de cavalaria à época, alegara que essas terras lhe pertenciam 

anteriormente e, como os índios ali aldeados tornavam a se rebelar contra os colonos, requeria a 

concessão de volta.
341

  

Em fins de março de 1711, os Corema novamente apareceriam na documentação oficial 

como um dos grupos que estariam causando problemas para os moradores. Segundo os oficiais da 

Câmara, em carta ao Bispo e Governador de Pernambuco, o povo da capitania havia feito um 

requerimento em que se queixavam que os tapuias desse “rancho” estavam destruindo as roças 

dos moradores e seus gados, mesmo após estabelecida a paz. O mais prudente, defendiam, era 

que fossem feitos de escravos.
342

 Da mesma forma, o povo e os homens do concelho 

reclamavam, alguns dias depois, das pazes concedidas aos indígenas dos Ranchos dos Canindé, 

dos Caboré-Assu e dos Panacu-Assu. Defendiam que seria mais conveniente ao “serviso de Deos 

e de Sua Magestade e bem comum destes seus vassallos” que se sujeitassem “todos estes tapuyas 

a obediensia de cativos”, afirmando que os acordos realizados com eles contrariavam a Carta 

Régia de 1708, pois esses grupos eram formados por índios “de corso”. Sugeriam a mesma 

condição para os nativos que estavam aldeados na Capela, que também estariam causando danos 

aos moradores.
343

 A resposta sugerida para os danos causados por determinados grupos indígenas 

seria constantemente ligada à sua escravização, demonstrando que a preocupação com o bem 

comum e a segurança da capitania não excluía a defesa dos interesses dos sesmeiros que 

exerciam cargos oficiais na Câmara. 

Como podemos verificar nos quadros 4 e 5, em anexo, havia a presença de sesmeiros 

entre os moradores que assinaram o parecer favorável à proposta de continuidade da guerra 

lançada pelo capitão-mor, em 1708, assim como entre aqueles que falavam em nome do povo da 

capitania do Rio Grande no requerimento encaminhado a Pernambuco três anos depois. Além 
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disso, entre os próprios camaristas do ano de 1711, verificou-se a presença de possuidores de 

sesmarias,
344

 indicando, portanto, que os posicionamentos favoráveis à intensificação das ações 

bélicas contra indígenas considerados “de corso” e à sua sujeição através da escravidão, partiam 

de moradores interessados não apenas na liberação das terras e na “pacificação” da capitania, mas 

também no acesso à mão de obra dos nativos cativados em “guerra justa”. Novamente, assim 

como apontamos no capítulo anterior, o que se percebe é que as noções de “povo” e de “bem 

comum”, apesar de transmitirem uma ideia de coletividade, eram utilizadas pelas elites locais 

com o objetivo de resguardar interesses particulares, ligados aos homens que exerciam a 

governança local.
345

 

Isso contribui para explicar o porquê de alguns homens ligados ao concelho da cidade do 

Natal terem atuado como mediadores nos acordos de paz realizados com os indígenas, como foi 

verificado nos tratados assinados em 1695 e 1697. As ações de resistência empreendidas pelos 

nativos causavam prejuízos a esses indivíduos, sobretudo àqueles que eram possuidores de terras 

e de escravos, e quando essa resistência partia de índios aldeados ainda havia o agravante de 

estarem situados nas proximidades das povoações coloniais, onde poderiam causar maiores 

danos. Seria esse o caso de “hums tapuyas que estiveram Aldeados na Capella”, e foram acusados 

pelos camaristas, em 1712, de “andarem avizenhados as ribeiras Searâ Mirim e Potegi”, 

auxiliando outros tapuias, que serviam como cativos nas casas dos moradores, a “fugir pera o 

certam”.
346

  

No ano seguinte, seria o capitão Teodósio da Rocha, que atuou como oficial da Câmara 

entre as décadas de 1670 e de 1680, o responsável por firmar um “papel de pazes” com esses 

indígenas que estavam causando problemas “nos certoins do Siarâ Meyrim”, que, por serem 

                                                 
344

 Dos seis oficiais camarários do ano de 1711, quatro já possuíam concessões de terra – ou pelo menos já tinham 

feito requerimento das mesmas – até a data do envio dessas duas cartas para o Bispo e Governador de Pernambuco. 

Seriam eles: o juiz ordinário Estevão de Bezerril, com duas doações datadas de 1706, sendo uma em Goianinha e a 

outra na Serra do Patu, na ribeira do Piranhas; o vereador Manoel de Melo de Albuquerque, com duas sesmarias na 

cidade do Natal, concedias em 1701 e 1709; o também vereador Antônio de Paiva da Rocha, cuja sesmaria, 

localizada na ribeira do Trairi, foi doada em 1710; e, por fim, o procurador Domingos da Silveira, que fez um 

requerimento na ribeira do Pirangi, em fevereiro de 1710, alegando que já ocupava essas terras. LOPES, Fátima 

Martins. Catálogo dos Livros dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB: RN 

0049; RN 0064; RN 0086; RN 0095; RN 0954; RN 0961. 
345

 CORRÊA, Helidacy Maria Muniz. “Para aumento da conquista e bom governo dos moradores”: a Câmara de São 

Luiz e a política da monarquia pluricontinental no Maranhão. In: FRAGOSO, João; SAMPAIO, Antônio Carlos 

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

2012. p. 23-49. 
346

 CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao capitão-mor da capitania do Rio Grande, Salvador Álvares da Silva. 

IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 120v e 121. 20/09/1712. 



124 

 

poucos e “escuteiroz
347

 sem família”, vivendo embrenhados em “trilhaz mto escuraz e 

encubertaz”, eram muito difíceis de conquistar. Foi estabelecido que esses grupo ser aldeado na 

Missão do Guajiru, comprometendo-se a devolver os tapuias cativos que andavam com eles aos 

seus senhores, assim como as armas que portavam, pertencentes à Fazenda Real.
348

 Apesar da 

resolução encontrada para esse problema, a indicação da existência de sertões na ribeira do 

Ceará-Mirim – assim como no caso de Goianinha, anteriormente citado – chama a atenção para o 

fato de que, mesmo nos espaços próximos da costa e de outras povoações da colônia, o controle 

das autoridades sobre os indígenas aldeados e as garantias de segurança para os colonos não se 

dariam de maneira tão eficiente nesse contexto. Isso é demonstrado pela possibilidade que esses 

nativos tinham de agir com relativa liberdade, apesar de já estarem reunidos em aldeias e 

convivendo com os moradores luso-brasileiros. Nesse sentido, pode-se afirmar que a atuação das 

tropas coloniais e de homens ligados ao poder político e militar da capitania do Rio Grande, 

como Teodósio da Rocha, seria essencial. 

Percebe-se, por outro lado, que, mesmo nessas décadas iniciais do século XVIII, o 

domínio efetivo sobre os espaços situados nas proximidades da cidade do Natal ainda era algo 

bastante problemático. A presença de indígenas insubmissos nessas localidades indica a 

existência de uma fronteira mais larga, que não se limitava apenas às regiões do Assu e do Apodi, 

mas que se estendia até as vizinhanças das fazendas e povoações do litoral, como temos visto ao 

longo deste capítulo. O que se verifica é a permanência, mesmo na porção leste da capitania, de 

espaços pouco povoados por luso-brasileiros, nos quais o controle colonial se fazia de maneira 

menos eficiente, possibilitando que os indígenas – aldeados ou não – trouxessem problemas para 

os moradores. 

Também no Assu a convivência entre nativos e colonos se mostrava tensa, de acordo com 

o que relatou ao rei, ainda no ano de 1711, o capitão-mor Salvador Álvares da Silva, que acabava 

de chegar à capitania do Rio Grande. Ele dava conta da “grande destruição que tem feyto no 

Sertam do Asu hum Rancho de tapuyas chamado do Cabore asu”, de “nasam Jandoim que rezide 

naquellas partes” e que, “ vivendo nellas debaycho da Pax que se lhe comsedeo”, acabaram sendo 
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atacados por alguns vaqueiros, que mataram muitos deles e cativaram suas mulheres e filhos. Isso 

teria levado os indígenas a tomarem “huma cruel vingança matando gente Cavallos, e gados”, 

causando tamanha destruição que temia o capitão-mor que aqueles sertões se despovoassem.
349

 

Evidencia-se, aqui, outro elemento que poderia levar indígenas que já haviam 

estabelecidos as pazes com as autoridades coloniais a se rebelarem novamente: os ataques dos 

moradores em busca de escravos, sobretudo no sertão, onde o controle do Estado se faria de 

maneira menos evidente. Talvez em virtude disso os Caboré-Assu viriam a ser aldeados nas 

proximidades do litoral, na Missão do Guajiru, como demonstra a documentação proveniente da 

Junta das Missões no ano de 1714.
350

 

Entretanto, de acordo com o coronel Miguel Barbalho Bezerra, que havia realizado 

entradas pelo sertão do Assu, em 1716, vários indivíduos desse grupo – principalmente homens – 

permaneciam na região. Segundo ele, muitos moradores da localidade defenderiam que não 

convinha fazer pazes com esses tapuias, afirmando que para “destruírem estas Ribeyras estes 

[índios] bastão estando de guerra, pois assim se tem exprimentado, que como não tem molheres” 

haviam passado a viver “sempre de corsso”.
351

 Nesse sentido, os oficiais da Câmara de Natal, em 

“Termo de ajuntamento e concordata” assinado juntamente com outras autoridades da capitania, 

cientes das entradas que o referido coronel havia realizado contra o “gentio levantado”, assim se 

expressavam sobre esses nativos: 

este tapuya Caborê com esta agora proximamente herão oito vezes que tinhão 

pedido pazes, e que todas se lhe concederão, e que nenhua athe o prezente 

havião observado, mais antes de baycho dellas se rebellarão fazendo muitas 

mortes aos moradores atreisoadamente, e destruissois em suas fazendas  de 

gadoz, vaquejandoos em currais e feixandolhes az porteyras pera dentro delles 

acabarem, e que todas estas pazes fizerão e selebrarão com o emteresse de se 
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Pernambuco, D. Lourenço de Almeida. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 37 e 37v. 14/12/1715. 
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fornecerem de armas e monissois, pera ao depois romperem guerra aos brancos 

como sempre fizerão
352

 

 

Pode-se entender, assim, que para os moradores e autoridades da capitania, esses 

indígenas, denominados Caboré, não seriam confiáveis, tendo pedido pazes em oito ocasiões 

distintas e sempre retomando as hostilidades contra os colonos. Não se sabe, pelos limites 

impostos pela própria documentação, que razões levavam esses grupos a se rebelarem tantas 

vezes. A pressão dos luso-brasileiros sobre suas terras ou pelo acesso à sua mão de obra, como 

vimos anteriormente, pode ter causado esses novos levantamentos; ou, acrescentemos, os acordos 

de paz poderiam ser utilizados pelos grupos nativos como estratégia não apenas de sobrevivência, 

mas também de resistência diante do avanço da colonização sobre os seus territórios tradicionais. 

Dessa maneira, os relatos sobre indígenas que, mesmo debaixo de paz, continuavam atacando os 

colonos estabelecidos na ribeira do Assu e em outras ribeiras do sertão do Rio Grande seriam 

produzidos até meados da década de 1720, demonstrando que o estabelecimento de luso-

brasileiros nesses espaços continuaria encontrando grandes dificuldades.  

Mesmo os religiosos das aldeias demonstravam ter pouco controle sobre esses indígenas, 

que se demonstrariam difíceis de lidar.
353

 É o que se verificou, em agosto de 1716, na ocasião em 

que o padre superior da aldeia de Guaraíras, José da Silveira, endereçou uma carta ao juiz 

ordinário do concelho, Manoel Gonçalves Branco, afirmando que os índios andavam “insolentes, 

com as armas de fogo que trazem nas mãos”, pois se faziam “soberbos com ellas”, matando 

“muitoz gadoz não so a nos, mas tãobem aos moradores”, chegando inclusive a matar um homem 

na povoação de Tamatanduba. O religioso pedia auxílio ao juiz ordinário e aos “mais oficiais 

dessa Camara” para resolver essa questão.
354

 Ainda no mesmo ano, os oficiais da Câmara 

enviariam uma carta ao Governador de Pernambuco, anexando a carta enviada pelo padre 

Silveira, afirmando que “agora [os missionários] recebem junto com os moradores prejuízo, e 

exprimentão a pouca obediência” desses indígenas. Por fim, diziam que o dito padre, dessa vez, 

teria vindo recorrer àqueles cuja autoridade nunca reconhecera e que essas desordens estavam 
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acontecendo por haver uma “falta desta Consonancia das vontades entre quem governa, e os 

Missionarios”.
355

 

A despeito das disputas políticas entre missionários e homens da Câmara, a resistência 

dos indígenas aldeados, como se vê, traria enormes problemas para os agentes da colonização, 

fossem religiosos ou leigos. E essa resistência se fazia presente de diversas formas. Ora roubando 

o gado e as roças e atacando os moradores, ora não aceitando a doutrina religiosa que lhes era 

transmitida nas aldeias e mantendo-se na prática de seus antigos ritos,
356

 ou simplesmente 

fugindo para os sertões e matos, fossem os situados mais distantes ou os mais próximos das 

povoações litorâneas – provavelmente em busca de se manter longe do controle dos padres e dos 

colonos, interessados na sua conversão e na modificação de seus costumes, além, obviamente, do 

aproveitamento de sua mão de obra. Entretanto, a liberdade que os sertões de outrora poderiam 

lhe proporcionar estaria bastante comprometida, em função do estabelecimento dos moradores e 

de seus rebanhos, que se faria de modo cada vez mais perene nessas décadas iniciais do século 

XVIII. 

O avanço da colonização sobre esses sertões e os territórios indígenas, levando aos 

conflitos e à redução de alguns grupos à paz, trouxe também o conhecimento de novas etnias e 

subgrupos, havendo em muitos documentos uma substituição das generalizações – verificadas no 

início dos conflitos pelo uso de termos como tapuias ou gentios bárbaros – pelos nomes 

específicos de grupos e/ou “ranchos”, muitos dos quais seriam pertencentes à grande “nação” dos 

Janduí. Parece-nos, também, que essa seria uma forma de as autoridades e os moradores 

diferenciarem aqueles grupos que se mantinham como aliados, úteis à Coroa, e aqueles que 

continuavam praticando hostilidades contra os moradores, constituindo-se em novas ameaças 

para o bem comum e para os interesses ligados à colonização.  

Pode-se afirmar, dessa maneira, que a falta de unidade dos conflitos a que denominamos 

Guerra dos Bárbaros – já apontada por Pedro Puntoni e Kalina Vanderlei
357

 – correspondeu à 

diversidade dos povos nativos do sertão que resistiram ao avanço da sociedade colonial sobre 
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seus territórios tradicionais e às novas insurgências de grupos que, após o estabelecimento de 

acordos de paz, tornavam a se rebelar contra os colonos e as autoridades da América lusitana. 

A ideia que se possuía acerca desses povos indígenas do sertão, portanto, sairia daquela 

imagem de nativos “mais domésticos” – como foram identificados por Gabriel Soares de Souza, 

em fins do século XVI, ao compará-los com os Potiguara – para a noção de “bárbaro” e “infiel”, 

enquanto aliado dos holandeses, até se constituírem como um obstáculo que se interpunha entre 

as povoações coloniais e o seu processo de expansão em direção ao grande vazio que se 

considerava ser os sertões. Chegar-se-ia, por fim, a um novo estereótipo: seriam povos de difícil 

incorporação à sociedade colonial, em virtude de sua suposta natureza inconstante, fruto de seu 

nomadismo e da rudeza de seus costumes, o que os qualificaria como traidores, falsos, “de corso” 

e, portanto, passíveis de assimilação unicamente através do cativeiro. As suas ações de resistência 

– ou quando declaradamente inimigos ou “debaixo de paz” – ameaçavam não apenas o avanço 

sobre os fundos territoriais da América portuguesa, mas colocavam em xeque, de acordo com as 

autoridades coloniais, a ordem e o sossego dos moradores das povoações que formavam a região 

colonial. 

Por outro lado, o “bárbaro”, considerado feroz e insubmisso, quando convertido em 

indígena aldeado, se tornaria – em tese – elemento extremamente relevante para o sucesso do 

empreendimento colonial, fosse como soldado para compor o contingente das tropas que, através 

da guerra contra outros grupos, efetivariam a liberação das terras do sertão do Rio Grande, fosse 

como mão de obra para atuar nas diversas atividades econômicas que se desenvolviam nas 

povoações da capitania. Como afirma Robert Moraes, “sem submeter a população [nativa] 

encontrada não há colonização”, demonstrando que o controle sobre essa população seria um 

elemento imprescindível para o domínio do agente externo sobre o espaço colonial.
358

 Isso se 

torna evidente quando percebemos que o acesso a esses nativos – na condição de homens livres 

ou cativos –, assim como o interesse por terras, levariam a intensas disputas envolvendo 

paulistas, camarários e outros agentes ligados à conquista. Analisaremos esses conflitos e a 

atuação dos homens do Senado da Câmara da cidade do Natal nesse processo no capítulo que se 

segue. 
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CAPÍTULO III: OS “FILHOS DA TERRA” E A “GENTE QUE NOS VEM DE FORA”: A 

CONQUISTA DO SERTÃO DO RIO GRANDE 

 

Como afirmamos anteriormente, o processo de expansão da sociedade colonial sobre os 

territórios indígenas situados no sertão da capitania do Rio Grande, com a doação de sesmarias – 

sobretudo a partir da década de 1670 – e o estabelecimento de moradores nesses espaços, não 

seria o suficiente para garantir um controle efetivo sobre tais áreas. A integração desses espaços 

periféricos ao centro do império ultramarino português, como elemento necessário para gerar as 

condições que garantiriam a sua colonização, seria realizada através tanto da ação repressiva das 

tropas coloniais enviadas pelo Governo Geral, quanto pela atuação de autoridades e instituições 

ligadas ao exercício do poder político no Rio Grande, dentre as quais podemos citar o Senado da 

câmara da cidade do Natal. Percebe-se, dessa forma, que a conquista do sertão dessa capitania 

seria o resultado da atuação de diferentes forças, que, apesar do objetivo em comum, chegaram a 

entrar em conflito por diversas ocasiões, em virtude de divergências de interesses e de 

concepções variadas acerca da melhor maneira de se conduzir a(s) guerra(s) contra os grupos 

indígenas Tarairiú. 

Apesar de algumas vitórias que viriam a ser obtidas pelas tropas lideradas pelo sertanista 

Domingos Jorge Velho e pelo morador da capitania Antônio Albuquerque Câmara, na passagem 

da década de 1680 para a de 1690,
359

 a sua atuação seria percebida como insuficiente para 

reprimir definitivamente as ações de resistência dos indígenas no Rio Grande. Isso levou o 

Governo Geral da colônia a solicitar que mais paulistas se dirigissem à capitania, já que as tropas 

que nela assistiam, juntamente com um reforço que havia sido enviado da região do rio São 

Francisco, seriam o bastante apenas para “se defenderem as fronteiras, e não a conquistar os 

Bárbaros, que é só o meio com que se pode dar fim a tão constante guerra”. As tropas dos 

paulistas, de acordo com as autoridades da colônia, seriam as mais eficientes para solucionar a 

questão, em virtude de serem “costumados a penetrar os sertões para captivar índios” e de terem 
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sido os únicos que haviam conseguido vencer os “bárbaros” quando estes, em décadas anteriores, 

estavam praticando hostilidades contra os moradores da Bahia.
360

  

Dessa forma, chegaria ao Rio Grande Matias Cardoso de Almeida, que, a partir de 1690, 

passou a comandar os contingentes envolvidos na guerra, tendo recebido a patente de Mestre-de-

Campo. Essa decisão, divulgada a partir de um Alvará de março de 1690, emitido pelo 

Governador Geral, o Arcebispo Manuel da Ressurreição, se justificaria pela ineficiência das 

tropas de infantaria paga e das ordenanças, devendo a guerra ser conduzida pela liderança de “um 

só sujeito”.
361

 De acordo com Pedro Puntoni, essa centralização na pessoa de Matias Cardoso 

marcaria a passagem de uma guerra defensiva para uma guerra ofensiva contra os indígenas do 

sertão, que deveriam ser perseguidos e destruídos – tarefa para a qual os paulistas seriam mais 

adequados.
362

 Dessa maneira, seriam reformados de seus postos Antônio de Albuquerque da 

Câmara e Manoel de Abreu Soares,
363

 que, como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, eram 

moradores da capitania que possuíam sesmarias no sertão, e chegaram a liderar contingentes 

militares na fase inicial dos conflitos.  

A notícia parece ter chegado rapidamente aos moradores do Rio Grande, já que em um 

requerimento feito pelo povo da capitania ao Senado da Câmara de Natal, datado de abril de 

1690, fazia-se referência à vinda de uma “grande tropa de gentte de Sam Paullo” como “ultimo 

Remedio para nos virmos suçegados”. As dezenas de moradores
364

 que assinaram esse 

requerimento pareciam entender que a atuação dos paulistas seria mais eficiente tanto para 

garantir a conquista do sertão, quanto para defender as povoações litorâneas, pois estariam os 

indígenas a “todas as horas deçendo a este povoado [do Natal] franqueando e descobrindo os 

aredores de nossas mesmas cazas”. Nesse sentido, a defesa da participação dos paulistas na 

guerra vinha acompanhada de uma reclamação referente às tropas que haviam sido anteriormente 

enviadas de Pernambuco, argumentando-se que teriam “consumido no sustentto delles o resto dos 

gados que avião ficado da destruição do inimigo”.
365
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Pode-se afirmar, a partir disso, que a atuação dessas tropas provenientes das capitanias 

vizinhas à do Rio Grande seria encarada como mais uma dificuldade para os moradores, afetando 

– assim como os ataques dos indígenas – as suas posses e o seu sustento, sem garantir, entretanto, 

a segurança desejada e necessária para o bom andamento da colonização. Dessa maneira, 

percebe-se que, em parte, houve mudanças com relação ao posicionamento manifestado pelos 

camaristas do ano anterior, que, em um memorial enviado ao rei (já discutido no capítulo 1 deste 

trabalho), apontavam as tropas de Pernambuco, assim como os paulistas, como a “casta de gente” 

mais conveniente para seguir “o gentio” pelos sertões, em virtude de trazerem “menos despesa à 

real fazenda”.
366

 Como veremos adiante, nem mesmo a postura favorável à atuação das tropas 

provenientes de São Paulo – nos posicionamentos adotados pelos moradores da capitania do Rio 

Grande ou pelos oficiais da Câmara – seria algo constante durante todo o período da Guerra dos 

Bárbaros. Essas variações, a nosso ver, explicam-se tanto pelas contingências históricas ligadas a 

cada momento dos conflitos, quanto pelos interesses de diferentes grupos/facções que 

constituíam o concelho da cidade do Natal. 

Apesar dos reforços enviados pelo Governo Geral, o início da década de 1690 não trouxe 

sossego aos moradores da capitania, já que, em uma carta direcionada ao rei, no mês de agosto de 

1692, os camarários da cidade do Natal relatavam que, desde o início da guerra, os indígenas já 

haviam matado mais de duzentas pessoas, “entre brancos, pardos e pretos”, causando um prejuízo 

de mais de novecentos mil cruzados. Segundo eles, o envio das tropas de Matias Cardoso não 

teria sido o suficiente para conter os ataques, sobretudo em virtude do elevado número de 

deserções, causadas pela falta dos “socorros necessários para seu sustento e soldo e roupas”, que 

haviam sido prometidos pelo Governo Geral. Propunham a fundação de quatro arraiais
367

 nas 

proximidades dos rios Jaguaribe, Açu, Acauã e Curimataú, que deveriam ficar sob a liderança do 

Mestre-de-Campo citado acima. Dessa maneira, segundo os camaristas, seria possível “povoar os 

sertões com gado com que se venha a recuperar as perdas que V. Majestade tem tido em os 

dizimos reaes; e os moradores viverão com mais largueza”.
368
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A ineficiência dos “socorros de gente que nos vem de fora” seria reafirmada pelos oficiais 

da Câmara no ano seguinte, em nova correspondência direcionada à Coroa. Afirmavam que os 

moradores estavam bastante empobrecidos, devido aos danos causados “hora com o roubo do 

inimigo, hora com o sustento da mesma guerra”, não podendo nem mesmo realizar o cultivo de 

suas lavouras, por medo dos indígenas. Alegavam que a atuação dos paulistas – “de quem 

esperavamos grande efeito” – se dava da mesma maneira e que os soldados que desertavam da 

campanha, ao fugirem para “suas patrias”, costumavam roubar o gado e as lavouras dos 

moradores, sendo os “filhos da terra e indios” os mais empenhados em combater o “gentio”, 

apesar de não receberem soldo para isso e de estarem gastando suas próprias fazendas.
369

 

O sustento da guerra seria um problema sério para o concelho e para os moradores da 

capitania do Rio Grande nesse contexto. De acordo com Pedro Puntoni, tanto na Europa moderna 

quanto nas colônias, era comum que os exércitos em campanha se mantivessem a partir de 

recursos locais. Dessa maneira, as fazendas, currais e demais povoações cediam mantimentos – 

no caso, principalmente gado e farinha – pois se acreditava que “estes custos seriam menores do 

que as perdas no caso de um ataque dos índios”.
370

 

De fato, desde o início dos conflitos mais intensos no sertão, no ano de 1687, figuraram 

nos registros dos termos de vereação da Câmara da cidade do Natal a preocupação – assim como 

as dificuldades – com a manutenção das tropas que assistiam no combate aos indígenas. Foi o 

caso da vereação de 2 de setembro de 1687, na qual os camaristas solicitavam ao povo da 

capitania que enviassem o que pudessem de farinha para suprir as tropas das ordenanças que se 

encontravam  no Assu e todas aquelas que faziam “entradas” contra os índios.
371

  

Ao que parece, a falta de mantimentos para as tropas seria uma tônica dos anos que se 

seguiram, levando os oficiais do Senado da Câmara a tentar de diversas formas contornar a 

situação. Foi o que ocorreu em 1689, quando eles defendiam que os moradores de Pernambuco 

que tinham terras e criações na capitania do Rio Grande não “despovoassem os currais de gado”, 
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pois isso resultaria em “grande dano”.
372

 Vale lembrar – como foi demonstrado nos capítulos 

anteriores – que, na passagem da década de 1680 para a década de 1690, os indígenas estavam 

impondo sérias dificuldades às tropas coloniais no sertão, além de ameaçarem por diversas vezes 

a cidade do Natal e as demais povoações litorâneas. O risco de despovoamento da capitania, 

portanto, seria um problema para o bom andamento da campanha não apenas por diminuir a 

quantidade de braços disponíveis para compor as tropas, mas também por deslocar recursos – no 

caso o gado – para outras localidades mais seguras. Utilizando-se da prerrogativa de estarem 

agindo em nome do bem comum, os camaristas buscavam manter moradores
373

 e víveres no Rio 

Grande, para conseguir fazer frente às ações de resistência dos povos nativos do sertão. Conter o 

fluxo de gente e dos rebanhos para fora da capitania, portanto, seria essencial. 

Como esses problemas continuaram, em junho de 1690, seria solicitado “aos moradores 

desta Capittania a quada qual aquillo que pudessem para socorrer o mestre de campo Paullistta 

Domingos Jorgue Velho”, tendo ordenado os camaristas que alguns homens recolhessem gados 

que não tivessem “marqua nem sinal [...] para sustento do dito mestre de campo e para a sua 

gente”.
374

 Nos meses seguintes, seria registrado que o “gado vacum brabo que tinhão mandado 

apanhar” pela capitania foi enviado em parte para o Jorge Velho, sendo a outra parte vendida para 

comprar farinha e jangadas, que também foram destinadas às suas tropas. Além disso, fizeram 

referência a um empréstimo de 200 mil réis que se pediu ao concelho de Pernambuco, que foi 

empregado na compra de “farinhas para sustento da emfantaria paga e hordenanças que assistia 

no Assu”,
375

 indicando a falta de recursos do Senado da Câmara da cidade do Natal.  

A valiosa farinha permaneceria em falta, já que no ano de 1693 os oficiais camarários 

estabeleceram que o produto não deveria ser vendido para fora da capitania, sob pena de 

pagamento de multa de 6 mil réis para quem o fizesse.
376

 A carência de recursos ficaria mais 

evidente ainda com o requerimento, realizado pelo paulista Matias da Cunha, de uma quantia de 

150 mil réis, que, segundo ele, os camaristas “anteçessores lhe avião prometido em nome do 
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povo”. O requerimento em questão foi remetido ao Governador de Pernambuco.
377

 Pode-se 

afirmar, a partir do exposto, que seria extremamente dispendioso manter as tropas em campanha 

no sertão, o que acabava gerando conflitos entre os moradores do Rio Grande e os homens das 

tropas que vinham de outras partes da colônia. Não por acaso, os oficiais do concelho da cidade 

do Natal enfatizaram por diversas ocasiões as ações dos “filhos da terra”, em detrimento da 

dispendiosa – e ineficiente – participação da “gente que nos vem de fora”.
378

 

Foi o que ocorreu novamente em 1694, quando os camarários comunicavam à Sua 

Majestade acerca do estado de ruína da capitania do Rio Grande, em virtude da “porfiada e 

continua guerra que move o gentio barbaro contra os moradores a mais de sete anos”. Diziam que 

os indígenas seguiam 

fazendo notaveis destruições nas fazendas e vidas com seus continuados assaltos 

sem que até o presente se dispuzesse meio efficaz para reparo de tão grande 

ruina, porque os poucos socorros e muito limitados, que tem vindo de 

Pernambuco, só chegaram muito cedo para verem a lastima desta destruição e, 

porém tarde para o remedio dela, ficando sempre os ditos moradores em natural 

desamparo, fazendo opposição ao furioso impeto dos barbaros, como leaes 

vassallos de S. Majestade
379

 

 

Ressaltavam, ainda, que as duas tropas de paulistas que haviam sido enviadas à capitania 

não teriam sido eficazes no combate aos indígenas, servindo antes para causar maior “danno a 

estes perseguidos moradores”. Os moradores, segundo os camaristas, teriam motivos suficientes 

para abandonar a capitania, pois “estiveram sempre sem defesa alguma”, e não o faziam apenas 

por lealdade à Coroa, sendo necessário que Sua Majestade pusesse “nelles os olhos de sua 

grandeza para que de algum modo faça socegar o seu continuo receio com que sempre estão”.
380

 

A presença de tropas vindas de outras partes da colônia – que no fim da década de 1680 fora 

encarada com bons olhos pela elite local – já não era mais apontada pelos oficiais da Câmara 

como solução para o conflito. Além de ineficiente, sua atuação passava a ser encarada como 

problemática, em virtude, sobretudo, dos gastos que o seu sustento demandava do povo. 

Pode-se perceber que, ao depreciar a atuação das tropas que vinham de outras partes da 

colônia e enaltecer os serviços prestados na guerra pelos moradores da capitania, os homens da 
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Câmara da cidade do Natal se colocavam como vassalos leais, dedicados aos interesses de Sua 

Majestade e, portanto, merecedores de mercês régias, como as terras que seriam liberadas com a 

redução dos indígenas à paz. A atuação dos paulistas, por exemplo, se fazia sob a promessa de 

que esses homens teriam acesso a sesmarias, a patentes e, principalmente, aos indígenas que 

fossem aprisionados, o que poderia levar a conflitos com os grupos locais, também movidos por 

esses interesses. A atuação na conquista de novos espaços seria encarada como um importante 

serviço à Coroa e, obviamente, uma importante moeda de troca nas relações de reciprocidade 

estabelecidas entre o centro do império e os seus súditos no ultramar. Como afirma Helidacy 

Corrêa, cujas pesquisas se relacionam ao papel desempenhado pela Câmara de São Luís na 

conquista do Maranhão, os camarários buscavam reforçar, sobretudo nas comunicações com o 

centro do império, os serviços prestados na “conquista, defesa e exploração da terra”. Dessa 

maneira, enfatizando os próprios méritos, procuravam resguardar seus interesses e pleitear a 

concessão de mercês régias, reforçando – através de uma “economia da mercê” – os “laços de 

fidelidade e lealdade entre vassalos e soberanos”.
381

 Percebemos, portanto, que esses interesses 

dos grupos ligados ao poder político no Rio Grande estariam entre as razões que os motivaram a 

criticar, diante das autoridades coloniais e da própria Coroa, a participação das tropas vindas “de 

fora”. 

Entretanto, os conflitos e as discordâncias quanto às ações que favoreceriam a efetivação 

da conquista também estiveram presentes entre os indivíduos e grupos ligados à governança da 

capitania do Rio Grande. Em algumas ocasiões, como temos demonstrado, capitães-mores e 

camaristas propunham maneiras diferentes de se conduzir a guerra contra os nativos do sertão. 

Foi o que ocorreu por ocasião do retorno de Agostinho Cézar de Andrade ao posto de capitão-

mor, em substituição a Sebastião Pimentel, morto em 1693. A exemplo de sua primeira passagem 

pela capitania, Agostinho Cézar teve novos desacordos com os oficiais do concelho da cidade do 
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Natal no que diz respeito às estratégias para conter os ataques dos indígenas e garantir a 

segurança dos moradores.
382

 

O capitão-mor objetivava cumprir a ordem régia, passada pelo governador geral no ano de 

1694, de que se estabelecessem seis aldeias – com cem casais de índios, 20 soldados e um cabo 

em cada uma – no Jaguaribe, no Assu e no Piranhas, sendo “duas em cada um destes três 

sertões”.
383

 Os homens da Câmara do ano seguinte argumentaram que essa medida não seria 

adequada naquele momento, argumentando que o poder militar disponível era tão limitado “que 

mal poderemos fazer opposissão ao inimigo tapuio levantado quando intente buscarnos nas 

nossas mesmas casas” e, em virtude da ribeira do Assu ser “tão distanciada desta Cidade [do 

Natal]”, os moradores ficariam desprotegidos. Defendiam que o mais conveniente naquele 

momento seria esperar o socorro prometido pelo Governador Geral.
384

 

A resposta enviada pelo capitão-mor a essa carta dos camarários seria uma retomada das 

medidas que foram por ele adotadas no intuito de debelar a resistência indígena, desde a sua 

primeira passagem pela capitania do Rio Grande. Agostinho Cézar ponderou que quando chegou 

à capitania, em 1688, encontrou o capitão-mor anterior “metido na fortaleza sem ter voz ativa 

para nenhuma disposição”, estando “os moradores recolhidos em casas fortes, e o gentio sem 

oposição, destruindo tudo”. Seguia relatando que ele mesmo saiu por duas vezes da cidade do 

Natal, mesmo com os poucos soldados disponíveis, com o objetivo de retirar esses moradores das 

casas fortes e enviá-los para enfrentar os inimigos no sertão, obtendo vitórias significativas. Fazia 

referência, ainda, a outros eventos ocorridos na fase inicial dos conflitos, na década de 1680, 

como a falta de socorro “de gente e farinha” ao sargento-mor Manoel da Silva Vieira,
385

 que por 

não obter o auxílio necessário – apesar de tê-lo solicitado várias vezes – acabou se retirando da 

região do Assu, “ficando o tapuya tão dominante que vaquejou os gados, metteu-os nos curraes e 
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jarretou-os lastimosamente”. Também acusava os camaristas de impedirem o envio desse socorro 

à época, sempre enviando requerimentos nos quais se pontuava que isso deixaria “tudo exposto 

ao rigor do gentio”.
386

 

O capitão-mor afirmava ser a pessoa que atuava com mais “zelo” e “ancia” no sentido de 

viabilizar o estabelecimento dos “postos guarnecidos” no Assu, no Piranhas e no Jaguaribe, pois 

o “gentio não se sujeita pelo amor que nos tenham, sinão pelo temor do que pode succeder-lhe”. 

Para ele, a realização desse objetivo estava atrelada ao combate a esses indígenas no sertão, o que 

seria viabilizado pelo estabelecimento desses postos. Finalizava reiterando seu compromisso com 

a “pacificação” da capitania e fazendo uma crítica ao comportamento dos oficiais do Senado da 

Câmara: 

eu obro o que julgo acertado, e até agora, quiz Deus que não fizesse desacertos, 

e penso, é anexim, cada qual falla conforme sua conveniencia, o seu odio ou o 

seu interesse, e sendo isto assim não ha cousa como obrar bem, porque o querer 

satisfazer a todos parece dificultoso e impossivel.
387

 

 

Parecia – ao mesmo tempo em que enaltecia os próprios feitos e esforços na guerra contra 

os “bárbaros” – acusar os camaristas da cidade do Natal de agir em benefício próprio e com 

pouco zelo pelo bem comum, visando resguardar apenas os próprios interesses. De certa maneira, 

responsabilizava-os pela situação de ruína na qual se encontrava a capitania do Rio Grande. 

Como aponta George Félix Cabral de Souza, esses “conflitos políticos e de interesses”, 

envolvendo autoridades providas pelo rei e grupos ligados à governança local, eram comuns ao 

funcionamento das câmaras em todo o império português. A concórdia e a colaboração, aponta o 

autor, eram exceções nas relações estabelecidas entre autoridades régias e oficiais camarários, 

prevalecendo o clima de tensão e as acusações mútuas.
388

 As constantes discordâncias entre os 

homens que formavam o concelho de Natal e o capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade 

parecem confirmar essa tendência. 

Pode-se perceber, ainda, ao analisarmos essa questão, que diferentes interesses estavam 

associados aos posicionamentos adotados pelos “homens bons” da capitania com relação às ações 

ligadas à guerra contra os indígenas. Chama-nos a atenção, nesse sentido, o fato – já apontado 

aqui – de que, em 1692, os homens da Câmara propuseram a fundação de quatro arraiais (nas 
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ribeiras do Assu, do Acauã, do Jaguaribe e do Curimataú) como forma de garantir a colonização 

dos sertões.
389

 O posicionamento diferente adotado em 1695 – quanto ao pedido do capitão-mor 

de se fazer seis  aldeias no Jaguaribe, no Assu e no Piranhas – reforça que essa instituição não 

seria unívoca quanto às proposições para a defesa das povoações e a efetivação do controle sobre 

o território da capitania. Essa falta de unidade se relacionaria, a nosso ver, tanto com os distintos 

interesses dos indivíduos e grupos que formaram o concelho nesses dois anos,
390

 quanto com o 

contexto ligado a cada momento da guerra – vale lembrar dos primeiros acordos de paz assinados 

com “ranchos” de grupos identificados como tapuias nos anos de 1692 e 1695 – e às dificuldades 

financeiras que o provimento desses postos militares poderia ocasionar.  

Entretanto, como veremos adiante, o estabelecimento de estruturas militares nas regiões 

de fronteira seria imprescindível para a integração do sertão do Rio Grande ao império 

ultramarino português. A despeito das diferenças e conflitos que pudessem existir entre os 

diversos grupos que tomariam parte na efetivação da conquista sobre esses espaços, sem um 

mínimo de coesão nas ações desses grupos – mesmo que temporária e ainda permeada por 

disputas – esse processo não teria se concretizado. Nesse sentido, o governo de Bernardo Vieira 

de Melo na capitania, entre 1695 e 1701, seria decisivo, sobretudo em função da criação do 

arraial e do presídio do Assu, que marcou um controle cada vez maior dos moradores e das 

autoridades coloniais sobre essas áreas. 

 

3.1 Bernardo Vieira de Melo e os homens da Câmara: o estabelecimento do Arraial do Assu 

 

Como afirma Tyego Franklim da Silva, Bernardo Vieira de Melo buscaria, durante os dois 

mandatos em que governou a capitania do Rio Grande, amparar o seu poder nos principais 

moradores e nos oficiais camarários. Sua atuação, em conjunto com grupos ligados às elites 
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locais, seria marcada por avanços no sentido da conversão do sertão da capitania do Rio Grande 

em território da Coroa portuguesa.
391

 Esse capitão-mor – originário de Pernambuco e considerado 

herói da guerra de Palmares
392

 – buscou justamente em meio aos homens que compunham o 

concelho da cidade do Natal aliados para realizar essa tarefa. 

Pode-se considerar como exemplar desse apoio que buscou entre os grupos dominantes da 

capitania a patente de Capitão-mor de Entradas do Sertão que passou a Afonso de Albuquerque 

Maranhão, que atuou na câmara como juiz ordinário em 1685 e 1694.
393

 No documento, datado 

de dezembro de 1695, o capitão-mor justificou a passagem do cargo para Afonso de Albuquerque 

– decorrente da morte do seu antigo ocupante, Manoel de Abreu Soares – pela sua atuação 

anterior na guerra contra os indígenas, tendo servido por nove anos e dez meses e sendo apontado 

como responsável pela prisão do “rei” Canindé, juntamente com outros nove principais, além de 

ter arcado com despesas da guerra, no valor de 100 mil réis, “por se não acharem efeitos” no 

Senado da Câmara. Entre seus serviços ainda constaria a formação de tropas que se dirigiram ao 

sertão a fim de guerrear com o “gentio bárbaro” e recuperar o gado vacum e os cavalos de que “o 

gentio estava senhoreando havia seis pera sete annos”.
394

 

Vale lembrar que as tropas das ordenanças haviam sido desmobilizadas na Guerra dos 

Bárbaros em 1690, por ocasião da chegada do paulista Matias Cardoso de Almeida.
395

 A patente 

passada por Bernardo Vieira a Afonso de Albuquerque, juntamente com as informações presentes 

na carta sobre seus serviços prestados à Coroa, indica-nos, entretanto, que essas tropas 

continuaram agindo na repressão aos indígenas do sertão, juntamente com os contingentes 

liderados pelo Mestre-de-Campo paulista. A indicação dos valores gastos de sua própria fazenda 

(100 mil réis), dos principais feitos na guerra (ter prendido o rei Canindé e outros principais) e do 

tempo de serviço (nove anos e dez meses) compunha uma justificativa plausível para que o cargo 

lhe fosse atribuído. De acordo com Fernanda Olival, essas eram informações indispensáveis para 

a concessão de mercês, constituindo-se em uma forma do monarca – representado pelas 
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autoridades instituídas na colônia, a exemplo de capitães-mores e governadores-gerais – valorizar 

os serviços que lhes eram prestados e estimular as ações de seus súditos no além-mar.
396

 

Com a concessão dessa patente, parece-nos, Bernardo Vieira de Melo poderia não apenas 

reconhecer os feitos prestados por um indivíduo, mas também reestruturar as ordenanças na 

capitania do Rio Grande e angariar o apoio de grupos que compunham a elite local, favorecendo 

assim que tais grupos o apoiassem em suas ações no governo da capitania. Sua atuação em 

conjunto com oficiais camarários, portanto, seria extremamente importante nesse sentido.
397

 O 

estabelecimento de um presídio na ribeira do Assu e a fundação do arraial de Nossa Senhora dos 

Prazeres na mesma localidade, no mês de abril de 1696, seria um passo importante para a 

efetivação do controle das autoridades coloniais e dos moradores sobre aquele espaço. Pode-se 

afirmar que, com essas medidas, Bernardo Vieira de Melo – juntamente com os oficiais da 

Câmara da cidade do Natal – buscava garantir as condições para a defesa e a colonização dos 

sertões do Rio Grande,
398

 assim como favorecer a sua presença na capitania, em detrimento da 

dos paulistas. 

Essas medidas, junto com o aldeamento de índios “mansos”
399

 naquela ribeira, viriam em 

cumprimento da determinação régia de 1694, que visava o estabelecimento de aldeias de 

indígenas aliados nas ribeiras do Assu, Jaguaribe e Piranhas.
400

 A defesa dessas fronteiras 

garantiria o bom andamento da atividade pecuária nos sertões, cuja importância para as capitanias 

do norte era significativa.
401

 De acordo com Antônio Carlos Robert Morares, o estabelecimento 

dessas estruturas militares e religiosas constitui uma marca do domínio incompleto que as 

autoridades coloniais tinham sobre determinado espaço. Dessa maneira, pode-se afirmar que esse 

tipo de ocupação do espaço era característico de “zonas limítrofes da conquista.
402

 Entretanto, 
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pode-se afirmar que tais estruturas, no caso dos sertões da capitania do Rio Grande, trariam as 

condições necessárias para que esse controle viesse a se efetivar. 

Concordamos, ainda, com a afirmativa de Cláudia Damasceno, para quem o termo arraial 

seria utilizado para se referir a lugares já ocupados por colonos, com relativa delimitação, 

indicando que, apesar de não se ter um controle definitivo sobre esses espaços, eles já contariam 

com uma ocupação estável.
403

 Já o presídio – definido por Raphael Bluteau como “gente de 

guarnição”, ou ainda como os “soldados que estão em uma praça, para a guardar, & defender do 

inimigo”
404

 – deveria justamente oferecer as condições para que essa ocupação fosse garantida e 

ocorresse de forma perene.  Seria nesse sentido, portanto, que funcionariam o arraial e o presídio 

do Assu. 

Como se pode imaginar, manter essa estrutura na ribeira do Assu seria difícil, 

demandando esforços e gastos por parte das autoridades e moradores da capitania do Rio Grande, 

sobretudo em função do deslocamento de tropas e de mantimentos para a localidade. Dessa 

maneira, várias medidas foram tomadas para viabilizar o estabelecimento e a manutenção do 

presídio do Assu. A primeira delas foi um bando – lançado pelo Capitão-mor e pelo Ouvidor 

Geral da Comarca, Cristóvão Soares Reimão, em janeiro de 1696 – que ordenava que se fizesse, 

por ordem de Sua Majestade, um “Arraial de prezidio no Assu desta Capitania pera conçervassão 

dos moradores della”. O documento dava conta do “pouco numero dos moradores desta não 

serem bastantes por os mais delles serem criminozoz que não podem aparecer com o perigo de 

serem prezos”, estabelecendo que todos os criminosos que se alistassem para servir nas tropas 

obteriam o perdão, com exceção para os crimes “de leça magestade, moeda falsa, sodomia, 

resistências”.
405

 Essa decisão, vale salientar, viria a ser confirmada pelo Governador Geral, João 

de Lencastre, em novembro de 1696,
406

 e pelo próprio rei, em agosto do ano seguinte.
407

 

A segunda medida foi a decisão dos moradores, articulada por Bernardo Vieira 

juntamente com os oficiais camarários, de sustentar voluntariamente o presídio do Assu por um 
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período de seis meses. Comunicavam o envio de “trinta soldados pretos” pelo Governador de 

Pernambuco, além do alistamento de “alguns homens criminosos desta Capitania” – fazendo 

referência ao bando citado acima. Como argumento favorável à manutenção do presídio, 

afirmavam que este era necessário para a manutenção das pazes com os indígenas
408

 e para a 

segurança dos moradores, e que a Coroa tinha perdas significativas “com as faltas das povoassões 

do sertão”, solicitando, “como seus leais vaçallos”, que o rei socorresse a capitania em virtude 

das dificuldades que esta enfrentava.
409

 

Apesar de Bernardo Vieira de Melo ter enviado o comunicado ao rei apenas em 1697, o 

Termo assinado por ele, pelos oficiais camaristas e pelo “povo desta Capitania do Rio Grande” 

sobre a construção e a manutenção do presídio do Assu, ocorreu em julho de 1695, apenas quatro 

meses depois do tratado de paz assinado, também na cidade do Natal, com os Ariú Pequeno. O 

documento faz referência a uma reunião ocorrida na casa do capitão-mor, na qual se fizeram 

presentes os camarários do ano de 1695, além de “todos os homens nobres que custumão servir 

na Republica”,
410

 indicando que a concepção de “povo” – como já frisamos no presente trabalho 

– poderia ser utilizada com o intuito de defender os interesses do grupo restrito de moradores que 

era apto a exercer cargos na câmara. 

Ao observarmos o quadro 8, em anexo, percebemos que dos 32 moradores que assinaram 

o termo 28 foram oficiais do Senado da Câmara, sendo que 24 destes exerceram cargos antes de 

1695, ou nesse mesmo ano em que o termo foi assinado. Além disso, dos 25 sesmeiros 

identificados, 13 já possuíam suas terras no referido ano, o que nos demonstra que a ideia de povo 

e morador estava bastante vinculada a esses indivíduos que detinham relativo status, sendo 

ligados ao exercício de cargos na administração local e/ou como possuidores de terra. Destaque-

se, ainda, que 10 desses indivíduos – aproximadamente um terço – que assumiram o 

compromisso com a manutenção do presídio do Assu já haviam tido passagens pela Câmara de 

Natal e já eram possuidores de sesmarias em 1695. Essas terras se situavam nos mais variados 

espaços: desde aquelas na própria cidade do Natal, passando pelas ribeiras situadas nas 

proximidades da faixa litorânea da capitania do Rio Grande (ribeiras do Mipibu, Pirangi e 
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Goiana) até as áreas que margeavam os rios que tinham seus cursos nos sertões mais distantes 

(rios Açu, Panema, Mossoró e Jaguaribe). Dessa forma, percebe-se que, além de homens 

repúblicos – que, portanto, deveriam zelar pelo bem comum –, esses indivíduos eram diretamente 

interessados na consolidação da conquista, o que viria através de garantias de segurança para o 

desenvolvimento de suas atividades econômicas nas antigas povoações da capitania no litoral e 

nas mais novas no sertão.  

Dessa forma, na reunião do “povo” do Rio Grande com o capitão-mor, ponderava-se que 

a experiência tinha mostrado ser impossível “extinguir os Barbaros, e que sô por meyo da paz 

podia haver quietação”. Portanto, a fim de manter as pazes já estabelecidas, 

o que agora convinha era conseguir o intento que tinha de povoar os Sertoens 

especialmente o do Assu metendose gados em todas as partes porque desta sorte 

se aumentaria logo em tudo esta Capitania, e subiriao de preço os Dizimos Reaes 

e que para este effeito [o capitão-mor] estava Resoluto a ir Em pessoa ao Assu a 

dar forma âs primeiras Povoaçoens e fazer alguns quarteis fortificados donde 

nestes principios se Recolhessem de noyte os novos povoadores, athe mostrar a 

experiencia e amizade do Gentio de que não duvida vendo que nos alargamos a 

habitar entre elles dezenganados de que os não tememos
411

 

 

Solicitava-se, assim, aos oficiais da Câmara e demais presentes na reunião que 

“ajudassem com alguns mantimentos para socorrer a gente q havia de levar comsigo para o 

Assu”, já que a Fazenda Real não dispunha de “hum tostão para a despeza”. Obteve o capitão-

mor, uma resposta positiva dos “officiaes do Sennado da Camera e os mais homens nobres desta 

Capitania”, que sustentariam por seis meses os ditos soldados, “a fim de que se povoasse [a 

ribeira do Assu] e as mais partes destes Sertoens que antiguamente o forão”. Esperavam, depois 

desse período, que o Governo Geral do Estado do Brasil enviasse os “soccorros convenientes a 

assegurar aquellas Ribeyras e todos estejão seguros nestas em que morão”.
412

 

A fim de garantir a defesa do posto, os homens da Câmara solicitaram ao capitão-mor do 

Ceará Grande o envio de 50 casais de índios a fim de que ajudassem a guarnecer a ribeira do 

Assu.
413

 Percebe-se, como afirmam Socorro Ferraz e Bartira Barbosa, que a prática de se 

estabelecerem “arraiais de índios mansos” em “regiões fronteiriças” a grupos nativos hostis aos 

colonos, bastante comum no processo de expansão colonial, também seria importante no contexto 
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da Guerra dos Bárbaros, contando, inclusive, com o deslocamento de grupos aliados para os 

espaços nos quais os moradores se viam mais ameaçados pelos ataques dos inimigos.
414

 

O capitão-mor ainda nomearia “um dos homens nobres” da capitania, ligado ao grupo que 

ocupava cargos na Câmara, como cabo do presídio do Assu. Seria ele o capitão Teodósio da 

Rocha, de quem – na ausência do próprio Bernardo Vieira – todos os soldados e oficiais que 

serviam no dito presídio deveriam cumprir as ordens. Na patente, passada em junho de 1696, 

afirmava-se que o referido capitão tinha “experiência e boa despucição e pratiquo nas guerras 

deste sertam”, além de “ter dele o gentio muito grande cunhesimto e ser bem quisto e hamado 

dele”. O capitão ainda era referenciado como alguém que teria atuado sempre com “grande zelo e 

sastisfação” na guerra contra o “gentio bárbaro”, tendo se oferecido “com sua pessoa escravos e 

fazenda servindo a sua custa na marcha q fez o Capitam Mayor Manoel de Abreu [Soares] no 

anno de 687 ao mesmo sertam do Assu”.
415

 

Bernardo Vieira viria a ser repreendido por essa medida, meses depois, pelo Governador 

Geral, João de Lencastro. De acordo com Lencastro, não poderia “o Capitão-mor do Rio Grande 

nem outro algum passar patentes de posto algum da Ordenança, quanto mais crial-os”. Orientava 

que se houvesse a necessidade de se criar “algum posto me dará Vossa Mercê conta das causas 

que houver para ser necessário; propondo-me tres sujeitos capazes de o exercer, e em primeiro 

lugar o mais benemérito.”
416

 Entretanto, em relatório que enviaria ao rei sobre a construção do 

presídio do Assu, no ano de 1697, Vieira de Melo ainda mencionaria a nomeação de Teodósio da 

Rocha para o cargo, argumentando que se tratava do “homem de mayor conta” que havia 

encontrado na capitania do Rio Grande, sendo “pessoa de boa satisfação a quem o gentio respeita 

e ama muito”. Em razão dessas qualidades, afirmava tê-lo escolhido para atuar como “cabo 

daquelle prezidio, e lugar athe Vossa Mag
de

 mandar o que for servido”.
417

 

Percebe-se que, além da experiência na guerra e dos serviços prestados à Coroa, eram as 

boas relações que o capitão Teodósio da Rocha mantinha com os indígenas – fato já explicitado 

no capítulo anterior deste trabalho – que justificariam a sua escolha para ocupar essa posição de 
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comando no posto militar em questão. Essa escolha, a nosso ver, tornava clara a preocupação do 

capitão-mor com a preservação das pazes estabelecidas com os nativos que habitavam a ribeira 

do Assu, além de sua vinculação a indivíduos de prestígio na capitania do Rio Grande. A 

manutenção dessa fronteira, portanto, necessitava da presença de vassalos – entre moradores que 

aproveitassem aquele espaço com a atividade pecuária, índios aliados e outros soldados, além de 

representantes das Ordenanças, a exemplo de Teodósio da Rocha –, assim como de mantimentos 

para as tropas que assistissem na localidade. A garantia desses elementos, entretanto, não seria 

uma tarefa tão simples. 

Levando em conta que o estabelecimento desse presídio se deu em abril de 1696 e que no 

mesmo mês os camaristas encaminharam comunicado a esse respeito para o rei, percebe-se que a 

solicitação de auxílio da Coroa e do Governo Geral dentro de seis meses não seria atendida, já 

que em setembro de 1697 os oficiais da Câmara enviaram nova correspondência a Lisboa, 

informando que já maninham o presídio há um ano e que os moradores, por estarem “tão 

deminutos em seus cabedais”, não teriam mais condições de fazê-lo. Argumentavam que não se 

poderia “conservar a pas do gentio sem [o] dito prezidio”, pois sem ele os colonos ficariam 

“como de antes sujeitos aos movimentos da inconstancia destes Barbaros”.
418

 O mesmo pedido 

viria a ser reiterado em julho do ano seguinte, alegando os homens do concelho que, em virtude 

das chuvas e inundações, a capitania estava com falta de mantimentos, levando os moradores a 

comprá-los em Pernambuco e impedindo-os de sustentar o presídio do Assu. Por reconhecerem 

que este era “tam necesario naquella parte para a comservasam de tudo o que se tem obrado”, 

resolveram informar a situação à Sua Majestade.
419

 

Essa falta de mantimentos – que, como frisamos no início deste capítulo, assolava a 

capitania desde o início das campanhas no sertão – foi registrada ainda em maio de 1697, quando 

os camarários, “por aver muito grande falta de farinha” no Rio Grande, resolveram colocar um 

edital para que aqueles que tivessem o produto o colocassem à venda na capitania.
420

 Nesse 

contexto, o historiador Thiago Alves Dias ainda faz referência ao fato de que, no mesmo ano, os 

camaristas vistoriariam as terras dos lavradores, em busca de áreas propícias para o cultivo da 
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mandioca, com o objetivo de suprir a carência de farinha.
421

 Percebe-se, dessa maneira, que a 

cidade do Natal não poderia oferecer muitos recursos para o sustento das tropas e para a 

manutenção do importante posto militar do Assu,
422

 que, por sua vez, se tornava inviável sem 

esse auxílio.
423

 

Essas dificuldades, portanto, ajudam a explicar o porquê de, nas primeiras décadas do 

século XVIII, a ribeira do Assu ainda ter se visto ameaçada pela resistência dos grupos indígenas, 

que, apesar de estarem presentes em números cada vez mais reduzidos, ainda trariam sérios 

problemas aos moradores daquela localidade.
424

 O estabelecimento do presídio e do arraial do 

Assu, apesar de representar um importante passo para a consolidação da conquista sobre esse 

espaço, não garantiria por si só a segurança necessária para a fixação dos colonos e o efetivo 

controle sobre os sertões da capitania do Rio Grande. Percebe-se – como viemos discutindo ao 

longo do presente trabalho – que o avanço e o estabelecimento da sociedade colonial sobre os 

espaços situados a oeste da capitania não se daria de forma ininterrupta, como um processo linear 

ou progressivo. Diferentemente, percebe-se que o estabelecimento da ordem colonial sobre os 

espaços caóticos desses sertões seria um processo marcado pela descontinuidade, contando com 

avanços e recuos, que eram impostos ora pelas ações de resistência dos indígenas ora pelas 

dificuldades ligadas ao custeio do suporte necessário para as tropas que participavam da 

campanha. 

Apesar dos problemas enfrentados com a manutenção do presídio e na conquista dos 

sertões do Rio Grande, Bernardo Vieira de Melo permaneceria contando com o apoio de parcela 

significativa da elite local. É o que se percebe a partir da representação que os moradores 

enviaram ao rei, em 1697, solicitando a sua recondução no posto de capitão-mor do Rio Grande 

por mais três anos. No documento, ao se enfatizar os seus esforços para o estabelecimento do 

presídio do Assu, afirmava-se que nessa ribeira estariam acomodadas “mais de oito mil cabeças 
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de gado”, contribuindo para o “augmento” da capitania. O capitão-mor apareceria nessa consulta 

como um importante agente pacificador, “tendo com o seu grande zelo e boa disposição reduzido 

todo o gentio daquela capitania a hua universal pas”.
425

 

De acordo com dados levantados por Tyego Franklim da Silva, das 22 assinaturas 

identificáveis no documento, nove ocuparam cargos na Câmara de Natal em anos anteriores ou 

em 1697, e 13 já eram ou viriam a ser sesmeiros nessa data. Seis desses indivíduos
426

 já eram 

sesmeiros e haviam exercido cargos oficiais na Câmara até o ano de 1697, indicando a relação 

entre poder político e econômico, através da ocupação de cargos administrativos e do 

“recebimento de mercês reais”. Isso, de acordo com o autor, indica que Bernardo Vieira – apesar 

de ter vindo da capitania de Pernambuco – buscou se apoiar naquele grupo de moradores que 

exerciam a autoridade em nível local, com quem compartilhava interesses em comum – 

principalmente, o de garantir a posse sobre os sertões da capitania do Rio Grande.
427

 Já com os 

paulistas a questão não seria tão simples. Como veremos, as relações se tornariam mais 

complexas não apenas do ponto de vista do capitão-mor, mas também dos oficiais camarários, 

que teriam uma convivência que variou entre apoios e disputas com as tropas vindas de São 

Paulo, sobretudo quando estas passaram a ser lideradas pelo Mestre-de-Campo Manoel Álvares 

de Morais Navarro. 

 

3.2 Paulistas e camarários: alianças e conflitos 

 

Como vimos, nos anos iniciais dos conflitos com os indígenas do sertão da capitania do 

Rio Grande, os oficiais do Senado da Câmara da cidade do Natal tenderam ao apoio à 

participação de tropas vindas de outras capitanias da América lusa, sobretudo aquelas 

provenientes de São Paulo. Os pedidos de auxílio feitos às autoridades da colônia e à própria 

Coroa, principalmente nos anos finais da década de 1680, demonstravam uma incapacidade das 

ordenanças em lidar com as ações de resistência dos nativos, tanto no sertão quanto nas 

povoações litorâneas, espalhando-se pela capitania um clima de insegurança e medo, que levou, 
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inclusive, à ameaça de despovoamento. Esse clima, a nosso ver, torna mais simples a 

compreensão do porquê de, em princípio, os paulistas serem apontados como a melhor solução 

para conter os ataques dos indígenas aos moradores. 

De acordo com Mirian Silva de Jesus, apesar de os paulistas serem encarados como 

selvagens pelas elites do litoral açucareiro, eles eram concebidos como os mais “hábeis nos 

ataques nos matos”, sendo vistos em uma posição de “superioridade bélica” quando comparados 

às tropas burocráticas. Fruto de uma “propaganda” que “parecia ter sido difundida pelos próprios 

moradores de São Paulo e aceita por toda América portuguesa”, essa concepção levava as 

autoridades coloniais a perceberem – e utilizarem – esses homens como importantes aliados no 

intuito de debelar a resistência indígena nos sertões.
428

 Como já afirmamos, essa crença – pelo 

menos nos anos iniciais dos conflitos, em fins da década de 1680 – também estava presente entre 

os homens que ocupavam cargos oficiais no Senado da Câmara da cidade do Natal.
 
 

Vale lembrar, entretanto, que mesmo no memorial que os oficiais da Câmara enviaram ao 

rei no ano de 1689, no qual afirmavam que os paulistas seriam os mais adequados para combater 

os indígenas no sertão, já havia certa preocupação quanto à distribuição de terras após o término 

dos conflitos. Argumentavam os camaristas que os moradores da capitania do Rio Grande 

deveriam ter preferência nesse sentido, em virtude de estarem gastando suas fazendas e 

arriscando suas vidas no enfrentamento do “gentio bárbaro”.
429

 Além disso, com o passar dos 

anos, alguns fatores contribuíram para que houvesse discordâncias entre os grupos ligados às 

elites locais e as tropas vindas “de fora” da capitania do Rio Grande. A nosso ver, tanto os gastos 

que o sustento dessas tropas demandava dos moradores e do concelho, quanto a possibilidade de 

ocupação efetiva das terras situadas na parte oeste da capitania – principalmente, após os acordos 

de paz assinados com vários grupos indígenas entre os anos de 1692 e 1697 – foram fatores 

relevantes para essas disputas. Pode-se considerar, dessa maneira, que a segunda metade da 

década de 1690 e, sobretudo, o início do século XVIII marcariam um novo momento da 

conquista do sertão do Rio Grande, com a redução na frequência dos conflitos com os nativos e 

as disputas entre os que aqui denominamos de “filhos da terra” e aqueles que compunham as 

tropas provenientes de outras partes da colônia.  
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Se os terços liderados por Domingos Jorge Velho e Matias Cardoso de Almeida já haviam 

se envolvido em discordâncias com os homens ligados ao exercício do poder político na capitania 

do Rio Grande, seria o Terço de Manoel Álvares de Morais Navarro – cuja patente de Mestre-de-

Campo é datada de maio de 1696
430

 – que teria sua atuação mais questionada. Navarro, que fora 

sargento-mor do Terço comandado por Matias Cardoso, passaria a liderar a campanha no sertão 

do Rio Grande entre fins de 1698 e o início de 1699.
431

 Atuaria, de acordo com Fátima Martins 

Lopes, juntamente com missionários católicos, no estabelecimento dos Paiacu em aldeias na 

ribeira do Jaguaribe na Lagoa do Apodi, no ano de 1699.
432

 Essas medidas – assim como a 

fundação do arraial e presídio do Assu, em 1696 – estavam ligadas à ordem régia de 1694, que 

previa a criação de seis aldeias nas proximidades dos rios Açu, Piranhas e Jaguaribe. Seriam as 

dificuldades no cumprimento dessa determinação – dificuldades com o sustento, distância dos 

núcleos de povoamento e dificuldades no trato com os indígenas – que levaram às mudanças no 

projeto inicial proposto pela Coroa.
433

  

O referido Mestre-de-Campo, entretanto, teve a sua atuação bastante contestada por 

Bernardo Vieira de Melo e por alguns dos moradores mais proeminentes da capitania do Rio 

Grande. Entre as acusações mais constantes estava a de que ele estimulava o ataque de índios 

aliados contra outros grupos que já se encontravam em processo de “pacificação”, com o intuito 

de legitimar ações de “guerra justa” e conseguir cativos.
434

 

Um dos eventos mais representativos nesse sentido seria o ataque que ele comandou, em 

julho de 1699, contra os indígenas Paiacu, aldeados na ribeira do Jaguaribe. Esse evento, 

conhecido como “massacre do Jaguaribe”, resultou na morte de cerca de 400 indígenas e no 

cativeiro de outros 300. Tal massacre, para Pedro Puntoni, teria levado Bernardo Vieira de Melo, 

capitão-mor do Rio Grande, além dos moradores e fazendeiros dessa capitania e da capitania do 

Ceará Grande, a buscar, de qualquer maneira, “afastar os forasteiros [paulistas] das terras do 

sertão que, imaginavam, lhes pertencia por direito”.
435

 As acusações contra Navarro, como 

aponta Lígio de Oliveira Maia, também partiriam do padre oratoriano João da Costa, fundador da 
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referida aldeia, levando o bispo de Pernambuco a ordenar que se fizesse uma devassa sobre as 

ações do Mestre-de-Campo. De acordo com o autor – assim como para Puntoni –, esse conflito 

estava associado às tensões políticas que envolviam o Governo Geral, que apoiava as ações do 

Terço dos Paulistas, e as autoridades de Pernambuco, cujo principal interesse era afastar as tropas 

de São Paulo desses sertões.
436

 

Não tardaria para que viesse uma ordem régia, datada de janeiro de 1700, para que fosse 

extinto o Terço dos Paulistas que assistia no Assu. O monarca ainda orientava que o Governador 

Geral fizesse “restituir aos moradores do Rio Grande as terras que o dito mestre de campo lhes 

tivesse tomado” e reparasse “os danos que lhes tivesse feito”,
437

 posicionando-se claramente a 

favor dos interesses do Governo de Pernambuco, de Bernardo Vieira e de parte considerável dos 

moradores da capitania do Rio Grande, contrários ao Terço de Morais Navarro.  

Essa medida, entretanto, não teria sido cumprida – em princípio – pelo Governador Geral 

do Brasil, João de Lencastro, apoiador das ações do paulista na guerra.
438

 Lencastro ainda 

comunicaria a Navarro, em 6 de abril de 1700, acerca dessa decisão régia – que havia sido 

motivada, segundo ele, por denúncias feitas pelo capitão-mor do Rio Grande, por Afonso de 

Albuquerque Maranhão
439

 e por “outros de sua facção”. Posicionando-se a favor do Mestre-de-

Campo, o Governador Geral o informava que  

seria muito pernicioso ao serviço de Sua Majestade o mandar-se retirar esse 

Terço, sem primeiro se fazer presente ao dito Senhor as notícias que tinha a 

favor do procedimento de Vossa Mercê; e da utilidade, que resultava a essa 

Capitania, e sossego de seus Moradores com a assistência desse Terço livrando-

lhe as suas fazendas dos insultos que lhes fazia o Gentio, de que tinham feito 

tantas representações a Sua Majestade para lhe acudir com o remédio
440

 

 

                                                 
436

 MAIA, Lígio de Oliveira. Índios, missionários e colonos nas capitanias do Ceará e do Rio Grande: conflitos e 

interesses no contexto histórico da Guerra do Açu (c. 1683-1716). In: V Encontro Nacional de História – Anpuh-

RN, 2012, Caicó-RN. Anais do V EEH, 2012. Para mais informações sobre o massacre do Jaguaribe, ver PUNTONI, 

Pedro. Op cit. p. 192-193; e SILVA, Tyego Franklim da. Op cit. p. 86-88. 
437

 CARTA de Sua Majestade para o Governador e Capitão Geral deste Estado D. João de Alencastro sobre mandar 

extinguir o Terços dos Paulistas. DHBN. v. 84, p. 118-119. 
438

 Os conflitos estabelecidos entre Manuel Álvares de Morais Navarro, que contava com apoio do Governador 

Geral, e Bernardo Vieira de Melo foram discutido com grande riqueza de detalhes por Tyego Franklim da Silva. Ver 

SILVA, Tyego Franklim da. Op cit. p. 95-116. 
439

 Vale lembrar que Afonso de Albuquerque seria o mesmo que recebeu de Bernardo Vieira de Melo, no ano de 

1695, a patente de Capitão-mor de Entradas do Sertão, o que pode ter contribuído para que tomasse parte nas 

denúncias contra Morais Navarro. 
440

 CARTA para o Mestre de Campo Manoel Álvares de Morais Navarro sobre se retirar com seu Terço. DHBN. v. 

39, p. 114-116. 



151 

 

Lencastro orientava Navarro a reunir documentos e informações, entre moradores e 

religiosos, que dessem conta de seu “bom procedimento” na capitania do Rio Grande, a fim de 

que o rei pudesse “ver se as notícias e queixas que lhe fizeram, eram contrárias à verdade”.
441

 

Seria também através do Senado da Câmara da cidade do Natal que os moradores do Rio 

Grande demonstrariam o seu descontentamento com as ações do Mestre-de-Campo, enviando, no 

mês de maio de 1700, um requerimento contra ele. Na ocasião, o procurador do concelho, o 

alferes Gonçalo Ferreira da Ponte – representando o povo da capitania – afirmava que havia 

notícias, provenientes “de pessoas de fé e credito”, de que Manoel Navarro, após saber da 

determinação régia que ordenava a sua retirada do Assu, havia incitado os Janduí – “dando-lhes 

para isso pólvora e bala secretamente” – a fazer guerra “aos da nação Payacús, que se acham 

aldeiados na ribeira do Apody com seu missionário”. A intenção de Navarro, segundo Ferreira da 

Ponte, era “fazer culpa” aos Janduí, “para lhes poder fazer guerra”. Prosseguia afirmando que as 

consequências desse ato seriam terríveis, “por ser esta nação a mais belicosa e poderosa desta 

Capitania” e que, desde o estabelecimento dos acordos de paz, “não tem dado motivo algum para 

se lhes fazer guerra”, atuando com fidelidade aos cabos que atuavam no presídio do Assu e, 

posteriormente, aos próprios paulistas do Teço do referido Mestre-de-Campo. A sua atuação, 

dessa forma, era apontada como danosa para a defesa “do Assu e mais sertões desta 

Capitania”.
442

 

Solicitava, ainda, que os outros oficiais da Câmara que serviam no ano de 1700 

concordassem em enviar cartas “ao Governador de Pernambuco e ao Bispo destas Capitanias”, 

alegando que do Governo Geral não se poderia esperar “recurso com brevidade que se quer”, em 

função da distância. Além disso, pretendiam encaminhar um protesto ao próprio Mestre-de-

Campo, “para que conste que não concorremos para esse maleficio”, pois as leis da Coroa não 

permitiam que se fizesse “guerra offensiva, sinão com mui justa causa”, qualificando a guerra 

movida por Navarro como “injusta”.
443

 Essas correspondências foram enviadas pelos camarários 

ainda no mesmo dia, dando conta da situação ao Governador e ao Bispo de Pernambuco; e 
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informando a Navarro que, caso ele fizesse guerra contra os Janduí – que estavam em paz “a 

sinco para seis annos” –, os homens da Câmara informariam ao rei.
444

 

Percebe-se que, quando se tratava de atacar os paulistas e questionar a sua conduta nos 

conflitos, era válido para os homens do concelho, inclusive, defender inimigos de longa data, 

como os Janduí e outros grupos identificados pelos colonos como tapuias. Apesar dos acordos de 

paz firmados na década de 1690, sabe-se que predominava certa desconfiança dos moradores e 

das autoridades com relação à fidelidade desses indígenas e à sua atuação como vassalos da 

Coroa. Sua suposta inconstância e a ideia de que esses nativos eram propensos à traição, como foi 

discutido no capítulo anterior, seria mencionada em diversos momentos para legitimar a 

continuidade das ações militares contra eles e/ou o seu cativeiro. 

O requerimento apresentado pelo procurador Gonçalo Ferreira aos oficiais da Câmara 

referenciava também que Manoel Álvares de Morais Navarro andava recolhendo assinaturas “de 

pessoas de menos credito”, para que servissem como justificativa para as suas ações. Esses 

“papeis sinistros”, afirmava-se, serviriam para que o paulista argumentasse que fez os ataques “a 

requerimento do povo”,
445

 fazendo-se menção aos documentos que Manoel Navarro preparou em 

sua defesa, entre os meses de abril e maio de 1700.   

Nesses documentos, um grupo de moradores afirmou ser favorável à permanência do 

Terço dos Paulistas na região do Assu, alegando que ele estava atuando com “com grande zelo” 

no serviço de Deus e da Coroa, e que seriam falsas as acusações contra o seu procedimento na 

campanha. Valorizavam-se as suas ações na guerra contra os indígenas do sertão – que “forão os 

que se achavão com os Flamengos cometendo com elles as maiores tiranias nunqua em nenhú 

otro inimigo se exprimentarão” –, em detrimento dos “corpos de infantaria” provenientes do 

Ceará Grande, de Pernambuco, da Paraíba e da própria capitania do Rio Grande, que “nunqua 

chegarão a obrar couza de concideração por ser este inimigo Tapuya vollante, q não tem caza, 

nem lugar serto, e anda sempre metido pelos mattos sem nos esperar nunqua em capanha”.
446

 

Provavelmente, a elaboração desses documentos favoráveis a Navarro foi motivada pela 
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orientação do próprio João de Lancastro – já mencionada aqui –, no início do mês de abril, para 

que o Mestre-de-Campo reunisse informações e assinaturas que dessem notícias das boas ações 

do Terço dos Paulistas no Assu e indicassem a necessidade da sua presença nessa região. 

Entretanto, como afirma Tyego Franklim da Silva, os moradores que declararam apoio às 

ações de Navarro eram, em sua maior parte, indivíduos que não possuíam uma ligação tão forte 

com o poder econômico e político no Rio Grande. Essa afirmativa se justifica, principalmente, 

quando se comparam os homens que demonstraram apoio a Bernardo Vieira de Melo – tanto na 

construção do presídio do Assu, quanto na petição que solicitava a sua recondução para mais um 

mandato no governo da capitania – e os que agiram em defesa de Navarro. Dos 65 nomes 

apontados pelo autor,
447

 apenas quatro – de um total de 13 sesmeiros – haviam recebido 

sesmarias antes de 1700;
448

 e somente sete haviam exercido cargos oficiais no concelho da cidade 

do Natal em anos anteriores à assinatura dos documentos em defesa ao Mestre-de-Campo.
449

 

Entretanto, a assinatura de homens ligados à Câmara nesses documentos indica que essa 

instituição era extremamente heterogênea e que os posicionamentos dos indivíduos que 

ocupavam cargos nessa instituição estavam longe de ser unânimes. Um exemplo seria o capitão 

José Barbosa Leal, que atuou como vereador do concelho no ano de 1695.
450

 Ele não apenas 

assinou o pedido para que Navarro permanecesse no Assu, dando fé de que sua ação no sertão da 

capitania era benéfica para os moradores, como escrevera outro documento em sua defesa, por 

ocasião das acusações que pesavam contra ele pelo fato de ter atacado os Paiacu na ribeira do 

Jaguaribe. Barbosa Leal afirmava que o Mestre-de-Campo vinha sendo caluniado pelo capitão-

mor do Rio Grande e seus partidários, com o intuito de que ele fosse desestimulado a “continuar 

com as valerozas empresas com q começou esta conquista”. Alegando que os indígenas que 

haviam sido atacados pelo Terços dos Paulistas não estavam “de paz”, declarava que Bernardo 

Vieira acusava Manoel Navarro apenas por ele não seguir as suas ordens. Apontava, ainda, a 
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sujeição às determinações dos capitães-mores do Rio Grande como principal causa para o 

insucesso das campanhas lideradas por Domingos Jorge Velho e Matias Cardoso de Almeida, que 

“nam obrarão acção algua, q possa ser louvável naquela campanha, antes se retiraram 

dessaboreados, e sem fazerem efeito algum”.
451

 

A defesa que José Barbosa Leal fez das ações de Manoel Álvares de Morais Navarro 

corrobora com a ideia de que os homens que formavam o Senado da Câmara da cidade do Natal 

entre o final do século XVII e o início do século XVIII estavam bem longe de formar um grupo 

homogêneo. Apesar do prestígio que Bernardo Vieira de Melo possuía entre esse grupo de 

moradores proeminentes da capitania do Rio Grande, percebe-se que o capitão-mor também era 

contestado e acusado de agir em causa própria, contrariando os interesses da Coroa portuguesa. 

Outros homens ligados ao concelho do Rio Grande ainda se aproximariam das tropas 

lideradas por Morais Navarro – apesar de percebermos que isso não significava, necessariamente, 

uma fidelidade semelhante à que Barbosa Leal demonstrava ao Mestre-de-Campo. Nesse sentido, 

pode-se destacar, a partir da pesquisa realizada por Patrícia de Oliveira Dias, a participação do 

capitão Teodósio da Rocha – homem proeminente na capitania, com várias passagens pela 

Câmara e possuidor de algumas sesmarias (verificar quadro 8, em anexo) – no Terço dos 

Paulistas. O capitão já figurava nos registros das tropas dos paulistas em 1699 e ainda estaria 

presente nos eventos ocorridos na ribeira do Jaguaribe, acompanhando o mestre-de-Campo 

juntamente com o também capitão Pedro Carrilho, e com aproximadamente “130 infantes e 250 

tapuias”. De acordo com Patrícia Dias, duas hipóteses poderiam ser aventadas para explicar os 

motivos que levaram esse capitão das ordenanças, aliado de Bernardo Vieira de Melo, a se alistar 

nas tropas dos paulistas. A primeira delas – já que Navarro foi orientado pelo próprio João de 

Lencastre a atuar em conjunto com Teodósio da Rocha – diz respeito a uma tentativa do Governo 

Geral de garantir uma aproximação entre os “homens da terra” e os paulistas, mesclando o 

conhecimento da região e dos nativos que os primeiros possuíam com a conhecida experiência 

dos segundos no apresamento de indígenas e nas guerras nos sertões coloniais.
452

 

Já a segunda hipótese, segundo a autora, aponta para a ideia de que seria interessante para 

Vieira de Melo ter aliados seus alistados nas tropas dos paulistas. Sendo Teodósio da Rocha um 

                                                 
451

 CARTA do mestre-de-campo do Terço dos Paulistas, Manuel Álvares de Morais Navarro, ao rei [D. Pedro II] 

sobre as vitórias que teve na Ribeira do Açu contra os índios tapuias “Janipabassu, da nação Paiacu”; e queixando-se 

do capitão-mor do Rio Grande do Norte, Bernardo Vieira de Melo, pela falta de apoio. AHU-RN, Cx. 1, D. 50. 
452

 DIAS, Patrícia de Oliveira. Op cit. p. 113-114. 



155 

 

homem de sua confiança – a ponto de ter sido nomeado pelo capitão-mor para atuar como cabo 

do presídio do Assu, em 1696 –, ele poderia atuar em favor do capitão-mor, mesmo estando no 

Terço.
453

 Essa possibilidade nos parece bem plausível, já que na carta que os oficiais da Câmara 

enviaram para o Governador de Pernambuco, em maio de 1700, dando conta das intenções de 

Navarro de atacar – com o auxílio dos Janduí – os Paiacu aldeados na ribeira do Apodi, 

mencionava-se que para informar ao dito Governador “com mais segurança do que se prezume 

vay a chamado de vossa senhoria o capitam Theodozio da Rocha que com mais destinção o fara 

prezente pois isto que dizemos”.
454

 Seria esse importante morador da capitania uma das “pessoas 

de fé e credito” que passaram as informações que o procurador Gonçalo Ferreira da Ponte levou à 

Câmara? Obviamente, não temos como dar uma resposta definitiva a essa questão. Porém, a sua 

ida a Pernambuco, com o objetivo de dar testemunho das supostas más pretensões de Morais 

Navarro, nos indica que a sua atuação neste terço não significava uma total afinação com as 

intenções do Mestre-de-Campo. Além disso, percebe-se que, mesmo estando ausente dos cargos 

oficiais da Câmara da cidade do Natal desde o ano de 1685 – quando foi juiz ordinário do 

concelho – Teodósio da Rocha continuaria tendo ligações com o grupo que ocupava esses cargos. 

Ele ainda atuaria – como foi apontado no capítulo anterior – em um acordo de paz, assinado em 

1713, com um grupo de indígenas que estava causando desordens nos “certoins do Siarâ 

Meyrim”.
455

 

Ainda de acordo com Patrícia Dias, pode-se afirmar que tanto os moradores do Rio 

Grande, quanto Bernardo Vieira de Melo e o Governo de Pernambuco – capitania na qual Vieira 

de Melo possuía considerável prestígio – afinavam-se com a estratégia de uma guerra defensiva. 

Para eles, a melhor maneira de se garantir a posse dos sertões seria manter a paz com os 

indígenas e viabilizar a presença de núcleos de povoamento nesses espaços – modo de pensar e 

agir que, inclusive, esteve presente no processo de estabelecimento do presídio e do arraial do 

Assu, com a escolha de Teodósio da Rocha, em função de suas boas relações com os tapuias, 

para atuar como cabo. Por outro lado, os paulistas, apoiados pelo Governador Geral, defendiam a 

condução de uma guerra com características ofensivas.
456

 A nosso ver, isso explica o motivo pelo 
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qual, em maio de 1700, os oficiais da Câmara de Natal encaminharam suas críticas à conduta de 

Navarro, como vimos, justamente para o Governador de Pernambuco. 

Além disso, percebeu-se que, entre os camarários do ano de 1700, havia homens ligados 

ao capitão-mor, Bernardo Vieira. Entre os seis membros do Senado da Câmara nesse ano, 

identificamos que os alferes Jacinto Veloso e Manoel Ribeiro de Carvalho, além do capitão 

Antônio Lopes de Lisboa
457

 também haviam assinado o termo de 1695, no qual – juntamente com 

outros moradores “nobres” da capitania do Rio Grande – se comprometiam a sustentar o presídio 

do Assu por um período de seis meses (ver quadros 8 e 9, em anexo). Esses indivíduos, portanto, 

faziam parte do grupo de colonos que apoiava as ações do capitão-mor, o que pode explicar o 

posicionamento que adotaram nos conflitos estabelecidos entre ele e o Mestre-de-Campo dos 

paulistas. Utilizariam, para isso, da posição de homens do concelho para denunciar Morais 

Navarro e deslegitimar suas ações na guerra contra os indígenas do sertão. 

Manoel Álvares de Morais Navarro ainda teria outro entrevero com os homens do 

concelho da cidade do Natal. Seria em novembro de 1700, quando as suas tropas haviam chegado 

às proximidades da “barra do Siara merim”. Os camaristas informavam que nessa ribeira – assim 

como em outras – e na própria Câmara não havia mantimentos para sustentar os seus quinhentos 

homens, alegando que os moradores não poderiam ser prejudicados para que houvesse o sustento 

do Terço.
458

 Navarro, em sua resposta, argumentara que não viera para prejudicar aos 

moradores,
459

 levando a uma nova reclamação dos oficiais da Câmara de Natal, que, “a 

requerimento do povo”, afirmavam que havia um temor dos moradores com relação ao número 

que Manoel Navarro trazia “de emfantaria e Tapuyas”, que poderiam causar desordens, levando à 

“inquietação aos moradorez desta Cidade” do Natal. Reforçavam, também, a falta de 
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mantimentos e solicitavam que o paulista se retirasse “com suas tropas do reconcovo desta 

capitania o mais breve que for possível”.
460

 

Informavam, ainda, que havia o temor de que o Mestre-de-Campo pretendesse 

“comquistar os Tapuyas que estam nesta Cidade de Pâs adeministrados” pelo “Reverendo 

Vigario” da paróquia, sob ordem do bispo e do governador de Pernambuco,
461

 demonstrando que 

não era apenas a segurança da cidade e a falta de mantimentos para sustentar as tropas que 

preocupavam os homens da Câmara e os moradores. Provavelmente, essa preocupação com a 

segurança dos indígenas que já estavam sob a tutela de religiosos, vivendo na cidade do Natal ou 

nas suas cercanias, se devesse ao fato de que esses nativos tinham grande importância como 

trabalhadores livres, o que poderia ser inviabilizado caso Navarro os cativasse. Se entre fins da 

década de 1680 e o início da década de 1690 era a resistência dos indígenas do sertão que 

ameaçava a segurança da cidade do Natal, nesse novo momento da conquista seria também a 

atuação das tropas dos paulistas que trazia essa ameaça. 

Não podemos esquecer, obviamente, que o Terço de Manoel Navarro, de acordo com 

levantamento realizado por Pedro Puntoni, era formado majoritariamente por indígenas. De 

acordo com o autor, cerca de 54% do contingente dessas tropas era composto por nativos – 

incluindo um grande número de tapuias entre eles,
462

 o que também foi afirmado pelos oficiais da 

Câmara de Natal nos documentos citados acima. Essa incorporação de índios às tropas coloniais, 

para a historiadora Soraya Geronazzo Araujo, atendia a uma necessidade numérica e estratégica, 

já que eles eram conhecedores das “características físicas dos sertões e das condições de 

sobrevivência nestes”. Sua presença, portanto, seria imprescindível para o bom andamento das 

campanhas.
463

 Entretanto, como veremos adiante, a despeito da utilidade que os indígenas 

agregados ao Terço dos Paulistas pudessem ter na guerra, novas queixas viriam a ser feitas contra 

eles pelos moradores e camaristas da capitania do Rio Grande. Essas reclamações se somariam às 

críticas feitas à conduta do Mestre-de-Campo na condução da guerra contra o “gentio bárbaro” 

nos sertões da capitania. 
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O fato é que, em 1701, o Governo Geral – que, como vimos, era defensor da atuação do 

Terço dos Paulistas no sertão – acabaria perdendo sua jurisdição sobre o dito Terço, que passou, 

juntamente com a capitania do Rio Grande, ao controle do Governador de Pernambuco. A grande 

distância dessa capitania e da região do Assu com relação à Bahia, dificultando o controle e a 

intervenção sobre os acontecimentos daquela localidade, seria o motivo apresentado pela Coroa 

para justificar a medida. Haveria, ainda, a prisão de Manoel Álvares de Morais Navarro, que foi 

substituído na liderança do Terço por seu irmão, o sargento-mor José de Morais Navarro. Dali 

por diante, afastado o Mestre-de-Campo Manoel Navarro e diminuída a influência do Governador 

Geral, seria o Governador de Pernambuco que tomaria decisões importantes sobre a guerra e 

sobre as ações das tropas dos paulistas.
464

 Além da questão da distância, Thiago Dias aponta – a 

partir da análise de uma Carta Régia datada de 1704 – que, entre as motivações do rei para essa 

decisão, havia o temor do prolongamento dos conflitos e o interesse de garantir a conquista sobre 

os sertões das Capitanias do Norte. Para isso, afirma Dias, seria necessário que se eliminassem os 

“possíveis contratempos jurisdicionais entre o governo local e o Governo Geral de Pernambuco”, 

ao qual caberia, a partir de então, o comando do esforço de guerra contra os indígenas.
465

 

Nesse sentido, seria o próprio Governador de Pernambuco que estabeleceria o perdão para 

os Paiacu e os Icó, através de um bando datado de 30 de maio de 1701. No documento, 

estabelecia-se que esses grupos teriam relevados os seus crimes cometidos até aquela data, 

impondo uma série de restrições quanto ao uso de armas de fogo e à saída das aldeias sem 

autorização dos religiosos, podendo, em casos de desobediência ser julgados pelos juízes 

ordinários e demais oficiais da Câmara, além dos capitães-mores do Ceará Grande e do Rio 
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Grande. Advertia ainda que nenhuma tropa poderia assistir nas Missões,
466

 buscando, a nosso ver, 

garantir certa distância entre esses indígenas aldeados e os homens do Terço dos Paulistas.  

Prevaleceria, dessa maneira, a proposta de guerra defendida pelo capitão-mor Bernardo 

Vieira e pelo Governo de Pernambuco, além de boa parte dos moradores do Rio Grande e 

homens ligados à Câmara de Natal. Vieira de Melo, desde sua chegada à capitania, buscava levar 

a cabo essa estratégia de garantir a manutenção das pazes com os nativos aliados e promover o 

povoamento dos sertões da capitania. No termo em que comunicou ao rei sobre o estabelecimento 

do presídio do Assu, assinado em 1695, já havia falado sobre a paz que “fez o Capitão Mayor do 

Siarâ com a nação dos Payacus e da destruição que estes fizerão aos Icos la no interior do sertão 

donde habitão”, argumentando sobre a vantagem dessa maneira de proceder para o bom 

andamento da conquista e da colonização.
467

 Nesse novo momento, com o bando lançado a partir 

de Pernambuco, tanto os Paiacu – já tidos como aliados anteriormente – quanto os Icó passariam 

a ser encarados como súditos da Coroa portuguesa. 

A desconfiança com relação aos Paiacu, entretanto, ainda permaneceria, já que em 1702 

os oficiais camarários solicitavam ao Governador de Pernambuco que ordenasse ao Sargento-mor 

do Terço dos Paulistas, José Navarro, que pusesse parte da gente de suas tropas na ribeira do 

Apodi, a fim de evitar que os Paiacu se unissem aos Janduí, pois na união “destas duas nações em 

que comsiste toda a distruissam desta Capitania e muita arte da do Siarâ Grande”.
468

 Percebe-se, a 

partir disso, que o Terço dos Paulistas ainda teria utilidade para os moradores da capitania do Rio 

Grande – a despeito de todas as críticas e disputas nas quais a sua atuação estava envolvida –, 

sobretudo, quando se tratava de “pacificar” grupos que estavam situados no sertão, distante das 

povoações litorâneas e da própria cidade do Natal. Como vimos no capítulo anterior, mesmo os 

grupos que se submetiam à Coroa – através da fixação de acordos de paz e do aldeamento – seria 

comum a permanência de hostilidades contra os moradores, que empreendiam e solicitavam 

novas mobilizações militares contra esses indígenas e se valiam de tais eventos para justificar o 

seu cativeiro.  
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Não seriam, portanto, apenas as tropas dos paulistas que participariam dessas 

mobilizações, mas também as ordenanças, que continuariam atuando no combate aos indígenas 

durante as primeiras décadas do século XVIII. Foi o que verificamos por ocasião da carta que o 

capitão-mor André Nogueira da Costa encaminhou aos homens repúblicos da capitania do Rio 

Grande, no ano de 1708, na qual relatava as hostilidades praticadas pelos “barbaros tapuias 

jandoins” contra moradores das ribeiras do Assu e do Apodi, além de ataques aos índios aldeados 

e aos “moradores avesinhados a esta Cidade” do Natal. Nogueira da Costa relatava que, a pedidos 

dos colonos, o seu antecessor, Sebastião Nunes Colares, havia enviado uma “bandeira” formada 

por “moradores, indios e tapuias”, e chefiada pelo coronel Manoel Gomes Torres – homem 

ligado à Câmara (ver quadro 8, nos anexos) e que também havia atuado na formação da fronteira 

de Capelinha, em 1694 –, que acabou se mostrando ineficiente na procura pelos indígenas 

rebeldes.
469

 

Além da preocupação com os grupos indígenas que permaneciam insubmissos, os 

moradores da capitania e os oficiais camarários fariam novas acusações contra aqueles que 

estavam agregados ao Terço dos Paulistas e às tropas das ordenanças, apontando que em diversas 

ocasiões eles continuavam praticando hostilidades contra os luso-brasileiros. Uma das queixas 

encaminhadas pela Câmara, em nome dos moradores, ao Governo de Pernambuco, em 1711, 

dava conta “doz furtoz que fazem oz tapuyaz agragados a este terço [dos paulistas], e ainda oz 

que estam debaixo da jurisdição do Coronel Antonio da Rocha”, pois  

como se vem com o nome de soldados do 3º se asistem sem Resseyo de serem 

castigados com que hoje se fazem mais intoleraves quando devião ser mais 

obedientez e pera noz milhor fora telloz por inimigoz que por amigoz 

recomseleadoz, pois debaicho desta sua fingida amizade noz fazem todos os 

danos que podem
470

 

 

No mesmo ano, reclamariam novamente – só que dessa vez ao capitão-mor do Rio 

Grande – dos indígenas que estavam em companhia do coronel Antônio da Rocha Bezerra, que 

eram apontados como causadores de problemas na região do Assu, além dos agregados a 
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Teodósio de Oliveira e Luís Soares de Albuquerque, que estariam “fazendo ensolensias” contra 

os moradores da ribeira de Goianinha.
471

 

Essas críticas à participação de indígenas – especialmente aqueles identificados pelos 

colonos como tapuias – nas tropas que atuaram nas ações ligadas à guerra estavam intimamente 

relacionadas ao interesse pelo acesso à mão de obra desses nativos. As denúncias referentes às 

hostilidades praticadas por índios aliados eram um importante argumento para legitimar a 

escravidão como forma mais eficaz de garantir a sua obediência aos moradores e às autoridades 

da capitania do Rio Grande. Como veremos no item seguinte, o sargento-mor do Terço dos 

Paulistas, José de Morais Navarro, se veria bastante envolvido nessas questões, tendo, assim 

como seu irmão, entrado em embates com os homens da Câmara da cidade do Natal. Tanto as 

questões ligadas ao acesso às terras, quanto as disputas em torno do aproveitamento da mão de 

obra desses índios – cativos ou livres –, contribuiriam para alimentar esses conflitos. 

Outro problema ligado ao Terço dos Paulistas estaria relacionado à sua localização. De 

acordo com Olavo de Medeiros Filho, tem-se notícia de que esse Terço, em fevereiro de 1712, 

“reduzido então a apenas duas companhias, achava-se aquartelado, com arraial, no sítio e 

engenho Ferreiro Torto, próximo a Natal e pertencente ao sargento-mor José de Morais 

Navarro”.
472

 No dia 2 de dezembro do mesmo ano, os homens da Câmara informavam que, em 

razão da retirada dessas tropas da região do Assu, os Caboré haviam destruído muitas fazendas e 

matado 50 moradores. Solicitavam, assim, que o capitão-mor, Salvador Álvares da Silva, 

remetesse o Terço de volta para o sertão, já que “sempre os moradores das ribeiras 

cercomvezinhas a esta Cidade se conservarão e defenderão suas cazas e pessoas”, sendo o Terço 

dispensável nas proximidades das povoações litorâneas, “mas não se ezcuza naquella Ribeira do 

Assu”.
473

 Tal solicitação também seria feita, no mesmo dia, ao Governador de Pernambuco, Félix 

José Machado de Mendonça.
474

 

Diferentemente do que observamos em outros momentos do conflito, aqui, os oficiais da 

Câmara, no intuito de conseguir o deslocamento das tropas para o sertão, argumentavam não 
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precisar de auxílio para defender a cidade do Natal e suas cercanias, sendo o sertão do Assu o 

lugar que mereceria maior atenção e, portanto, a presença desses contingentes militares. A 

mesma argumentação seria utilizada pelos camarários de 1713, alegando a inconveniência da 

presença desses homens apenas “tres legoas distante desta Cidade adonde não he de utilidade 

Algua, porque Cazo que suceda algu assidente pera defença da Capitania os Pobres Moradores o 

tem feito e farão sem ajuda do dito 3º”. Seria imprescindível, afirmavam, a sua presença na 

ribeira do Assu.
475

  

Interessante notar que a resposta do Governador de Pernambuco, apesar da insistência dos 

oficiais da Câmara, seria negativa. Félix Machado afirmaria que não considerava “que o terço 

tenha que fazer nenhuma operação precisa no asu”
476

 e que o lugar no qual ele estava acomodado 

era mais conveniente. O Governo de Pernambuco, através dessa medida e utilizando-se de sua 

jurisdição sobre o Terço dos Paulistas, parecia realmente excluir esse contingente das ações da 

Guerra dos Bárbaros. A diferença é que nesse contexto desagradaria, inclusive, os camarários da 

cidade do Natal e uma parcela dos moradores da capitania do Rio Grande. 

A permanência do Terço dos Paulistas – e, principalmente, dos indígenas que serviam 

nele – nas proximidades da sede do concelho realmente continuaria incomodando as autoridades 

e moradores da capitania. Como novas críticas seriam feitas aos tapuias agregados de seu Terço, 

José Navarro sairia em defesa deles, em carta endereçada ao capitão-mor, Domingos Amado, no 

ano de 1716. Argumentava que esses índios não estavam lhe faltando “com a obediência”, mas 

que, em virtude de estarem passando por dificuldades para sustentar as suas famílias, ele os 

autorizou a irem para suas áreas de caça. Desse modo, alguns tinham ido para Utinga, outros para 

o Guajiru, e outros para a ribeira do Potengi, agindo, segundo ele, “com todo o socego”. 

Solicitava que os moradores os tratassem com respeito, já que prestavam um serviço 

extremamente importante à Capitania.
477

  

Como podemos notar, a presença desses indígenas nas redondezas dessas povoações 

litorâneas não parecia ser algo desejável para os colonos ali estabelecidos, podendo levar a 

conflitos e hostilidades. Não por acaso, haveria tanta insistência para que essas tropas fossem 
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remetidas para a região do Assu. Assim como o que ocorreu em 1700, por ocasião da 

aproximação das tropas de Manoel Navarro da ribeira do Ceará-Mirim e da cidade do Natal, os 

colonos temiam que a presença do Terço na faixa litorânea trouxesse prejuízos – em decorrência 

dos gastos com o abastecimento das tropas – e desordens. 

Vale salientar, nesse sentido, que a carência de mantimentos, sobretudo de farinha – fato 

tão registrado pelos camaristas na década de 1690 –, continuaria a ser um problema na segunda 

década do século XVIII. O problema da falta e do alto preço da farinha, além de queixas da 

população sobre esse assunto, seria registrado nas vereações do concelho em 1711, 1712, 1713 e 

1714; além da proibição, em 1717, por reclamação e requerimento do povo, da saída desse 

produto da capitania do Rio Grande,
478

 indicando que a mobilização de recursos para essas 

companhias estabelecidas nas proximidades da faixa litorânea traria grandes prejuízos para os 

moradores e para o Senado da Câmara.  

O lugar de aquartelamento do Terço, apesar das respostas negativas que vinham da 

capitania de Pernambuco, não deixaria de ser abordada pelos homens da Câmara de Natal. A 

permanência dos ataques de indígenas – apontados agora como sendo “de corso”
479

 – aos 

moradores no Assu era utilizada como justificativa para que a gente do Terço dos Paulistas fosse 

enviada para aquele sertão. Em cartas datadas de 1715 e 1720, os camaristas reafirmavam a 

inutilidade dessas tropas nas proximidades da cidade do Natal, ou mesmo na Fortaleza dos Reis 

Magos – para onde parte das companhias seria enviada em 1716 –, ao passo que os colonos do 

Assu seguiam sendo atacados em suas fazendas. Enfatizavam que o rei havia enviado os paulistas 

à capitania para “rezidir na campanha do Assu, ribeira distante desta cidade cessenta legoas, onde 

estão situadas muitas fazendas de gados, na qual se conservou dito 3º muitos annos”, sendo mais 

conveniente que o Terço retornasse para aquela região, para “servir de obstáculo ao gentio”.
480
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Havia diferenças, portanto, nos posicionamentos adotados pelos moradores da capitania. 

Essas variações estiveram presentes tanto na crítica à atuação dos paulistas, quanto na afinação 

com as determinações provenientes do Governo de Pernambuco. Além disso, consideramos que 

esses posicionamentos se alteraram ao longo dos eventos da Guerra dos Bárbaros, a depender da 

conjuntura ligada a cada momento – com uma maior ou menor intensidade da resistência 

indígena – e dos interesses dos diferentes agentes envolvidos no processo de conquista do sertão 

do Rio Grande. Em algumas ocasiões, portanto, a intervenção do Terço dos Paulistas era 

encarada como necessária em determinados espaços da capitania, levando as autoridades 

instituídas na Câmara a argumentarem em favor do deslocamento dessas tropas ou a se 

posicionarem em seu favor. 

Nesse sentido, em 1712, os oficiais da Câmara solicitariam ao capitão-mor do Rio 

Grande, Salvador Álvares da Costa, que enviasse índios para que o sargento-mor José de Morais 

Navarro conseguisse realizar uma “bandeira” contra uns tapuias que estavam causando problemas 

nas ribeiras do Ceará-Mirim e do Potengi. Como o capitão-mor alegara que não possuía indígenas 

disponíveis para auxiliar Navarro, afirmando estarem alguns “pellas redes que estam por esta 

costa pescando”, os homens do concelho propuseram que ele ordenasse a retirada das redes, já 

que essa atividade “redunda somente pera o bem particular”, e cedesse os nativos ao paulista, 

agindo em prol do “susego e acquitasão dos moradores”.
481

 A ameaça de um grupo de indígenas 

nas cercanias da cidade do Natal, portanto, levara os camaristas a interceder pelo paulista José 

Navarro, tentando conseguir o auxílio de que ele necessitava. 

Não surpreende, também, que, assim como o capitão Teodósio da Rocha, outros ex-

oficiais da Câmara de Natal tenham participado do Terço dos Paulistas. Nos registros contidos no 

Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, verificou-se que o capitão 

Francisco Gomes e Bernardo de Abreu e Lima, eleitos para o ano de 1713, não poderiam assumir 

seus cargos na Câmara em virtude de serem soldados do referido Terço.
482

 Provavelmente, era a 

condição de sesmeiros desses dois indivíduos (ver quadro 8, em anexo) que os motivaram a 

participar dessas tropas. Esses interesses poderiam levar os homens ligados ao Senado da Câmara 
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de Natal não apenas a tomarem partido nas disputas de poder que estavam ligadas às ações de 

guerra, mas também a modificarem o seu alinhamento ao longo dos anos.  

No caso do capitão Francisco Gomes, verificou-se – como referenciamos no primeiro 

capítulo deste trabalho – que, em 1689, quando atuou como juiz ordinário do concelho, 

encaminhou um requerimento ao paulista Domingos Jorge Velho, solicitando que não se 

ausentasse dos sertões da capitania do Rio Grande até acabar com “gentio inimigo jandoim” – 

contrariando, nesse momento, uma determinação do capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade.
483

 

Esse apoio à atuação dos paulistas não impediu que ele estivesse entre os moradores que deram 

suporte a Bernardo Vieira de Melo no período em que governou a capitania do Rio Grande. Seu 

nome e o de Bernardo de Abreu e Lima figuraram entre os moradores que se comprometeriam 

com o sustento do presídio do Assu por seis meses, em termo assinado no ano de 1695,
484

 

indicando que eram parte envolvida (e interessada) no processo de consolidação da conquista nos 

sertões. Gomes também se fez presente na representação que pediu a recondução de Vieira de 

Melo ao cargo de capitão-mor do Rio Grande, em 1697,
485

 e, em princípios do século XVIII, 

estava atuando como soldado do Terços dos Paulistas liderado por José de Morais Navarro. 

 

3.3 A efetivação da conquista e os espólios da “guerra justa” 

 

3.3.1 Sesmarias 

 

Em carta endereçada a algumas vilas circunvizinhas à vila de São Paulo, datada de 

outubro de 1697, o Governador Geral, D. João de Lencastro, assegurava aos que servissem no 

Terço que viria a atuar na Guerra dos Bárbaros que a eles haveriam de ser concedidas “de 

sesmaria todas as terras, que no Rio Grande conquistarem”.
486

 De acordo com Carmen Alveal, os 

eventos da Guerra de Palmares e da Guerra dos Bárbaros – que ocorreram no mesmo período –, 

representaram o primeiro momento em que a distribuição de terras foi utilizada pela Coroa 

“como recompensa por participação em campanhas militares”. Além disso, a autora aponta o fato 
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de que outras mercês, como a isenção no pagamento de pensões, eram concedidas àqueles que 

haviam atuado nos conflitos.
487

 Pode-se afirmar, portanto, que esses elementos seriam 

extremamente importantes para que os súditos de Sua Majestade se sentissem estimulados a fazer 

parte das campanhas, prestando serviços necessários à conquista e recebendo, em troca, o 

reconhecimento por eles.  

No caso específico da Guerra dos Bárbaros, percebe-se que essa promessa feita aos 

paulistas desagradaria ao povo da capitania do Rio Grande, levando a conflitos relacionados à 

posse das terras que viriam a ser liberadas, através da ação bélica, para a colonização. Esses 

problemas seriam referenciados pelo próprio João de Lencastro, em carta endereçada a Manoel 

Álvares de Morais Navarro, no mês de fevereiro de 1699. O Governador Geral afirmava que 

tinha notícias de que os moradores da capitania estavam “pouco gostosos dessa Conquista”, pelo 

fato do Mestre-de-Campo ter dito que “todas as terras que fossem conquistadas eram suas”. 

Lencastro considerava que isso era danoso para a campanha, já que desestimulava os ditos 

moradores a atuarem na guerra, sendo mais prudente que Navarro não falasse nesse assunto, já 

que era mais importante que as ditas terras ficassem “livres dos bárbaros”, e que, após isso, todos 

deveriam se acomodar “de maneira que não haja descontentes”.
488

  

Como afirma Maria Idalina da Cruz Pires, tanto a doação de sesmarias quanto o acesso à 

mão de obra dos indígenas contribuiriam para a oposição entre os “forasteiros” (paulistas) e os 

“fazendeiros tradicionais, que eram os sesmeiros mais antigos daquele território”.
489

 Foi nesse 

sentido que os oficiais camarários da cidade do Natal solicitariam, em 1702, que Sua Majestade 

fizesse “merce [de] ordenar que toda a pesoa de fora da capitania que tiver terras nella capazes de 

emgenhos” as fizesse produzir, ou que “perca [as ditas] terras e o dem a quem com efeito 

faça”.
490

 A ênfase, nesse documento, não recaía simplesmente sobre as terras improdutivas, mas 

justamente sobre as terras improdutivas cujos possuidores não fossem da capitania do Rio 

Grande, demonstrando um objetivo claro de advogar em favor de posse dessas sesmarias pelos 
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“filhos da terra” – como já haviam feito os camaristas em momentos anteriores da Guerra dos 

Bárbaros.  

Esse é justamente o momento da retomada das doações de terras na capitania do Rio 

Grande, que foram, de certa forma, interrompidas nos períodos de maior intensidade dos conflitos 

com os indígenas. De acordo tanto com Tyego Silva quanto com Patrícia Dias, a primeira e a 

segunda década do século XVIII foram marcadas por inúmeras concessões de sesmarias, que 

tiveram como principais favorecidos moradores da capitania e pessoas provenientes de outras 

partes da colônia que atuaram nas guerras contra os tapuias. As doações nos sertões seriam 

intensificadas nesse contexto, sobretudo, nas ribeiras dos rios Piranhas-Açu, na década de 1700, e 

Apodi-Mossoró, na década de 1710.
491

 

Entre os solicitantes de sesmarias nessas duas ribeiras, os dois autores citados acima 

verificaram a presença de moradores da capitania de Pernambuco – inclusive, com algumas 

dessas doações sendo realizadas, no ano de 1701, pelo próprio Governador de Pernambuco – e de 

homens que participaram do Terço dos Paulistas.
492

 Isso, a nosso ver, traz indícios sobre as 

motivações que levaram os camarários da cidade do Natal a encaminhar para o rei, em agosto de 

1702, a queixa quanto à presença no Rio Grande de terras improdutivas e que estavam sob a 

posse pessoas “de fora da capitania”.
493

 Os interesses envolvidos nessa questão se tornam mais 

claros se levarmos em consideração, ainda, que apenas um dos oficiais do concelho nesse ano era 

sesmeiro até esse momento, e que quatro deles fariam suas solicitações de terras nos anos 

seguintes (ver quadro 10, em anexo). Um deles, Manoel Rodrigues Taborda, viria a requerer, no 

ano de 1716, duas sesmarias na ribeira do Apodi, alegando serem devolutas as terras que 

solicitava e que pretendia criar gado nelas.
494
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Dessa maneira, como já apontamos, pode-se considerar que as críticas à atuação dos 

homens que compunham o Terço dos Paulistas e as outras tropas que vinham “de fora” da 

capitania, assim como as reclamações quanto ao aproveitamento das sesmarias doadas a esses 

indivíduos, estavam associadas aos interesses dos moradores do Rio Grande – incluindo aqueles 

que ocupavam cargos no Senado da Câmara – no acesso às terras situadas na faixa litorânea e no 

sertão. A atuação no concelho, portanto, fornecia a esses homens a possibilidade de atuar em 

favor desses interesses junto à Coroa e demais autoridades da colônia. 

Entretanto, outras atividades também ofereciam essa possibilidade. Foi o caso de José 

Barbosa Leal, que havia atuado – como já citamos – em favor do Mestre-de-Campo dos paulistas, 

Manoel Navarro, por ocasião das contendas que este teve com Bernardo Vieira de Melo e outros 

moradores do Rio Grande. Além de ter sido oficial da Câmara de Natal em 1695,
495

 Barbosa Leal 

foi provedor da fazenda real entre os anos de 1705 e 1712.
496

 Logo em 1706, valendo-se da 

influência desse cargo, buscou favorecer a doação de terras devolutas no Assu – incluindo nessa 

categoria as terras que nunca haviam sido doadas e as que, apesar de terem sido concedias, não 

foram povoadas em função dos ataques dos indígenas – para a gente do Terço dos Paulistas.
497

 

O próprio Barbosa Leal, juntamente com outros dois companheiros, receberia sesmarias 

nesse mesmo ano. Uma delas se situava na região da Serra do Patu, “entre os providos do Rio 

Paneminha e o Rio que entra na lagoa Pody”, chegando até a ribeira do Piranhas, na capitania da 

Paraíba; e a outra incluía “todas as sobras das terras que se acham entre os providos do Rio 

Apody e providos da Ribeira do Jagaribe”. Em ambas as solicitações, mencionava-se a 

participação nas guerras contra o “gentio”, com “risco de suas vidas e despendio de suas 

fazendas”, como parte das justificativas para a concessão das mercês.
498

  

Vale salientar, ainda, que os companheiros de José Barbosa Leal nesses requerimentos 

também eram indivíduos proeminentes na capitania do Rio Grande. Na sesmaria da Serra do 

Patu, esse homem era o coronel Estevão de Bezerril, que ocupou cargos oficiais na Câmara de 

Natal entre as décadas de 1690 e de 1710, e que esteve ligado ao estabelecimento do presídio do 
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Assu em 1695 (ver quadro 8, em anexo). Já nas terras situadas entre o Apodi e o Jaguaribe,
499

 o 

outro solicitante era o também coronel Manoel Gomes Torres, cuja atuação no concelho se 

estendeu da década de 1680 até a década de 1720, e que participou ativamente de algumas ações 

de combate aos indígenas durante a Guerra dos Bárbaros.
500

 

Apesar das questões que envolviam a preferência pelos paulistas, considera-se que a 

atuação na guerra – tanto nos contingentes do Terço quanto nas ordenanças – legitimava esses 

pedidos de terras por parte dos colonos. Dessa maneira, outros homens ligados ao concelho da 

cidade do Natal buscariam garantir o acesso aos espaços liberados para a colonização na 

capitania do Rio Grande, alegando terem descoberto as terras que requeriam e/ou terem 

combatido indígenas, contribuindo para o povoamento desses espaços. 

Nesse sentido, Afonso de Albuquerque Maranhão – que tinha recebido de Bernardo 

Vieira de Melo a patente de Capitão-mor de Entradas do Sertão e que, juntamente com esse 

capitão-mor e outros moradores, havia feito denúncias contra Manoel Álvares de Morais Navarro 

–, ao solicitar terras entre as cabeceiras dos rios Acauã e Curimataú, em 1706, fazia referência ao 

fato de que se tratava de um espaço utilizado como esconderijo pelo “gentio tapuya Canindé da 

nasão janduiu”. Maranhão argumentava que construiria casas-fortes para a “defenssa dos 

povoadores e abitadores das ditas terras”,
501

 demonstrando que o requerimento estava associado à 

sua atuação como capitão-mor das ordenanças, e que, portanto, sua presença, contribuiria para a 

colonização desse espaço.  

Outra condição apresentada, entretanto, chama-nos atenção: a distinção que Albuquerque 

Maranhão fez entre as terras que solicitava e aquelas situadas no Assu, destinadas à gente do 

Terço dos Paulistas. Afirmava que não se tratavam das terras que o rei havia concedido “ao tersso 

Paulista porque nunqua as conquistarão nem dellas noticia tiverão por ficarem mto distantes do 
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Certão do Assu adonde he asistencia do dito tersso”.
502

 Essa distinção demonstra que a 

determinação de se concederem as terras conquistadas – sobretudo, no Assu – aos paulistas teve 

bastante influência nas concessões de sesmarias no Rio Grande, levando os moradores dessa 

capitania, incluindo alguns que exerceram cargos oficiais na Câmara, a buscarem se inserir nessa 

distribuição de terras. 

Além dos casos já listados acima, podemos citar mais algumas concessões que 

envolveram camarários da capitania do Rio Grande, demonstrando que esses homens também 

estiveram presentes entre aqueles que ocupariam definitivamente os sertões da capitania do Rio 

Grande – e até mesmo do Ceará Grande – após a ação repressiva movida contra os indígenas. 

Verificamos que o coronel Bento Correa da Costa, oficial da Câmara nos anos de 1703 e 

1716 (ver quadro 12, em anexo), solicitaria, justamente nesse último ano em que exerceu cargo 

no concelho, terras nas “hilhargas do Rio do Asu”, em conjunto com Teresa Maciel Aguiar. 

Morador do “citio das Mangabeiras”, identificado como parte do “termo desta cidade” do Natal, 

alegava possuir “gados vacuns e cavalares”, mas não ter “terras que lhe bastem para os acomodar 

e criar”.
503

 Portanto, percebe-se que o coronel Bento Correa, já possuidor de terras nos entornos 

da cidade do Natal,
504

 pretendia ampliar seus domínios em direção ao sertão da capitania do Rio 

Grande, sendo esses momentos finais da Guerra dos Bárbaros, com a redução na frequência dos 

conflitos com os indígenas, bastante propícios para isso – a despeito das disputas que pudessem 

haver entre os diversos agentes da conquista em torno da posse e das concessões dessas terras. 

Além disso, alguns homens viriam a se estabelecer naquela ribeira na condição de 

posseiros, ocupando terras que não foram ou que seriam regularizadas apenas anos mais tarde. 

Foi o caso do capitão-mor José Ribeiro de Faria – procurador do concelho em 1712 e vereador 

em 1714 – e do capitão João Marinho de Carvalho – oficial camarário nas décadas de 1700 e de 

1710 (conferir quadro 12, em anexo) –, que solicitariam suas sesmarias no Assu (no sítio Rabo de 

Bugia e no Piató, respectivamente) apenas nos anos de 1735 e 1736, alegando que já ocupavam 

essas terras, mas que não possuíam os títulos das mesmas.
505

 Não sabemos exatamente há 
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quantos anos esses indivíduos, na condição de posseiros, encontravam-se na região, mas temos 

conhecimento que o capitão-mor José Ribeiro de Faria não pode assumir o cargo de almotacé da 

Câmara, no ano de 1713, por estar no Assu.
506

 Se estava cuidando de assuntos de seu próprio 

interesse ou participando de ações ligadas aos conflitos com os indígenas é uma informação que 

não temos. Não descartamos, ainda, a possibilidade de ele estar fazendo as duas coisas, já que – 

como temos discutido – o serviço de Sua Majestade e os interesses pessoais não estavam tão 

dissociados assim na atuação dos súditos da Coroa estabelecidos no além-mar. Mais do que isso, 

os serviços prestados à Coroa eram o caminho para a obtenção de mercês, possibilitando aos 

vassalos alguma ascensão social.  

Situação semelhante era a das terras ocupadas, também na ribeira do Assu, pelo capitão 

José de Oliveira Velho, que foi vereador da Câmara em 1711 e 1715, e juiz ordinário em 1724.
507

 

Sua solicitação, datada de 1735, informava que ele não possuía mais o título das terras, que 

ocupava há 40 anos, no sítio Caiçara.
508

 Provavelmente, o documento da doação original, citada 

por esse sesmeiro, tenha se perdido, em decorrência da ação do tempo. A despeito disso, se sua 

presença na região do Assu for tão antiga quanto ele alegou no requerimento da década de 1730, 

ele se estabeleceu nesse sertão à época das pazes que foram firmadas com os povos indígenas 

daquela ribeira e da construção do presídio, no mandato de Bernardo Vieira de Melo.   

Os sertões da capitania do Ceará Grande também faziam parte das áreas de interesses de 

homens ligados à Câmara de Natal. O comissário geral de cavalaria Teodósio Grassiman – que 

atuou como oficial camarário por seis vezes entre os anos de 1674 e de 1710 (ver quadro 12, em 

anexo) – solicitaria terras, sobretudo na ribeira do Jaguaribe, na primeira década do século XVIII. 

Como justificativa para que obtivesse as concessões, enfatizaria, principalmente, o fato de ser 

descobridor de terras e de ter – às custas de sua própria fazenda – atuado no processo de 

aldeamento de grupos indígenas na região.
509

 Verifica-se, a exemplo de outros casos já citados 

aqui, que os serviços em prol da “pacificação” dos nativos e da colonização dos sertões 

depunham em favor do deferimento desses pedidos. 
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Além de Teodósio Grassiman, o alferes (posteriormente coronel) Alberto Pimentel, que 

foi oficial camarário duas vezes na década de 1690 e uma vez na década de 1710 (ver quadro 12, 

em anexo), também solicitaria terras na ribeira do Jaguaribe – mais precisamente nas 

proximidades do rio Quixeramobim. No requerimento, do ano de 1707, afirmava pretender criar 

gado na localidade.
510

 Isso nos indica que os interesses desses homens que exerciam o poder 

político na capitania do Rio Grande, portanto, não se limitavam à jurisdição dessa capitania, 

podendo estar ligados também a outras localidades.
511

 

A fixação de colonos nos diversos sertões das capitanias do norte do Estado do Brasil 

levava a uma perenidade que fomentaria, inclusive, novos movimentos de expansão em direção a 

outras ribeiras localizadas nesses espaços distantes da costa. Como afirma Patrícia Dias, o 

estabelecimento dos arraiais do Assu e do Jaguaribe foi de extrema relevância para a fixação de 

colonos no sertão das capitanias do Rio Grande e do Ceará Grande, transformando essas duas 

ribeiras em importantes zonas de difusão – entendidas, aqui, como espaços ocupados de onde 

partem novos movimentos de expansão territorial – para que a presença colonial se consolidasse 

também na ribeira do Apodi-Mossoró, sobretudo nos anos finais da década de 1710.
512

 

Vários “homens bons” da capitania do Rio Grande estariam recebendo terras nessa ribeira 

também.
513

 O capitão Teodósio da Rocha – segundo seus filhos, Damião da Rocha e Antônio Vaz 

Gondim – teria recebido de Bernardo Vieira de Melo (entre os anos de 1695 e 1701) uma 

sesmaria na ribeira do Mossoró. Os próprios filhos do capitão acabariam recebendo outra 

concessão, no ano de 1713, nas proximidades desse mesmo rio.
514

 

Além deles, o coronel Antônio Dias Pereira, oficial da Câmara em quatro ocasiões,
515

 

solicitaria, nesse mesmo ano de 1713, terras no Rio Mossoró, que – apesar de já terem sido 
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solicitadas – não haviam sido povoadas, encontrando-se devolutas.
516

 Dias Pereira ainda pediria 

uma sesmaria na ribeira do Apodi, no ano de 1716,
517

 e outro camarário, o capitão Antônio 

Gomes Torres,
518

 faria uma petição também nessa ribeira, em 1717. Afirmava que as terras 

estavam devolutas e que pretendia acomodar suas criações na localidade.
519

 Já no ano de 1718, o 

capitão José Francisco de Sousa – que viria a ser vereador do concelho em 1725 e 1733
520

 – 

solicitaria terras nas proximidades do rio Apodi, em uma localidade denominada de Boca da 

Picada, alegando que possuía gado vacum e cavalar e que já ocupava as referidas terras.
521

 

A despeito da ocupação das ribeiras do Piranhas-Assu e do Apodi-Mossoró – espaços 

situados na parte oeste da capitania do Rio Grande – esse momento também contou com a 

liberação de terras situadas nas proximidades da costa e da própria cidade do Natal, que acabaram 

sendo referenciadas como anteriormente ocupadas por povos identificados como tapuias. Foi o 

que verificamos na doação de sesmaria feita ao capitão Cosme da Silveira, cuja única passagem 

como oficial da Câmara foi no ano de 1713, quando ocupou o cargo de vereador. Exatamente 

nesse ano, requereu uma porção de terras na ribeira do Ceará-Mirim – “entre o Rio Seará Mirim e 

guajirú” –, a fim de acomodar suas criações de gado vacum e cavalar. Argumentava que os 

padres da Companhia de Jesus estavam ocupando essas terras, sem ter o título delas, “por serem 

as que antigamente moravão os tapuyas das selvas”.
522

 O fato dessas terras não terem sido doadas 

em sesmaria até essa data, quase no fim da Guerra dos Bárbaros, remete – a nosso ver – ao fato 

dessa ribeira do Ceará-Mirim ter sido, em diversas ocasiões entre as décadas de 1680 e de 1710, 
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alvo das ações de resistência movidas pelos indígenas – ou em defesa de seus territórios 

tradicionais, ou em novos conflitos com os colonos após o estabelecimento de acordos de paz 

(ver capítulo 2 do presente trabalho). 

Nessas duas primeiras décadas do século XVIII, vários homens ligados ao concelho da 

cidade do Natal ainda receberiam doações de terras situadas na parte leste da capitania do Rio 

Grande. Como se pode observar no quadro 12, em anexo, verificamos a ocorrência de outros 

requerimentos que mencionavam terras não aproveitadas, ou que nunca haviam sido doadas 

anteriormente – além dos que apontavam como parte de suas justificativas a contribuição com o 

povoamento da capitania –, em localidades identificadas como fazendo parte das ribeiras do 

Ceará-Mirim,
523

 do Trairi,
524

 do Mipibu,
525

 do Cajupiranga,
526

 do Pirangi,
527

 de Goianinha,
528

 do 

Jacu,
529

 do Potengi,
530

 do Jundiaí
531

 e do Curimataú.
532

 Podem-se citar ainda as doações feitas em 

espaços como os rios Catu
533

 e Pium,
534

 além das praias de Rio do Fogo
535

 e Camurupim.
536

 

Percebe-se, dessa maneira, que as concessões do Rio Grande, nesse período, não se relacionavam 

apenas à ocupação das ribeiras situadas nos sertões mais distantes da sede do concelho, mas 

também em terras bem próximas ao litoral, e que o aproveitamento desses espaços para a 

colonização também contou com a participação de pessoas que atuaram como oficiais da Câmara 

de Natal.
537
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Como podemos observar, a participação das tropas vindas de outras partes da colônia não 

inviabilizou – apesar de ter dificultado – que indivíduos identificados como moradores da 

capitania do Rio Grande e que exerceram cargos no Senado da Câmara de Natal conseguissem ter 

acesso às terras conquistadas através das guerras contra os indígenas. Para alguns, como José 

Barbosa Leal, a aproximação com esses grupos que vinham “de fora” poderia até mesmo facilitar 

a concretização de seus objetivos. As patentes militares, presentes na maior parte dos colonos que 

solicitaram as sesmarias aqui citadas, trazem informações que devemos levar em consideração, 

indicando que se tratavam de moradores que atuavam na defesa das povoações e/ou na conquista 

dos sertões coloniais.  

E, para esses homens, além da possibilidade de receber mercês régias em forma de 

sesmarias, o acesso à mão de obra também se constituía em um elemento central. A 

disponibilidade dos indígenas das aldeias e missões, na condição de trabalhadores livres, e o 

destino dos tapuias conquistados em “guerras justas” também faziam parte de seus interesses – 

assim como da gente que vinha de outras capitanias –, alimentando disputas que influenciaram 

diretamente os posicionamentos adotados pelos oficiais do concelho do Rio Grande. 

 

3.3.2 A mão de obra indígena 

 

Como já foi afirmado, muitas queixas eram feitas pelos camarários da cidade do Natal e 

pelos moradores da capitania do Rio Grande com relação aos indígenas aldeados e aqueles que 

estavam agregados às tropas que atuaram na Guerra dos Bárbaros, sobretudo, os que participaram 

do Terço dos Paulistas. Frisamos também que essas reclamações estavam relacionadas aos 

interesses dos colonos no acesso à mão de obra desses nativos, o que envolvia sesmeiros, 

religiosos, paulistas e autoridades coloniais em intensas disputas. 

Portanto, pode-se considerar que as dificuldades em se conseguir trabalhadores para os 

mais variados serviços parecem ter motivado muitos desses conflitos. Foi o que verificamos, por 

exemplo, em fevereiro de 1703, quando os camaristas encaminharam aos padres da Companhia 

de Jesus das missões de Guaraíras e Guajiru uma resolução de Sua Majestade, na qual se 

orientava que os religiosos “não perturbassem nem empedisem” que os índios trabalhassem nas 

pescarias e outros serviços, e na “servidam em que os ocupassem os moradores”. Esses indígenas 
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deveriam ser “repartidos por nos e o capitam maior desta Capitania”, para que não faltassem 

quando necessários.
538

 

Um ano depois, uma carta seria encaminhada ao rei, solicitando que ordenasse aos padres 

das “aldeias desta capitania, que constam de duas” (referindo-se a Guaraíras e Guajiru), que 

repartissem os indígenas entre os moradores, a fim de que pudessem trabalhar nas pescarias e na 

condução do gado para Pernambuco, já que os colonos do Rio Grande estavam “destituidos de 

escravos”. Solicitavam, também, que, pela “falta dos ditos indios”, eles não fossem “obrigados a 

servir no dito Terço [dos paulistas]”, que deveria ser composto por índios provenientes da 

capitania do Ceará Grande.
539

  

Percebe-se, assim, que a participação nas tropas que estavam atuando na guerra contra os 

nativos do sertão era encarada pelos camaristas como um empecilho para o serviço que os 

indígenas aledados deveriam oferecer aos moradores, que se configurava em um elemento 

bastante importante para o desenvolvimento de suas atividades econômicas.
540

 Pode-se afirmar, 

como aponta Fátima Martins Lopes, que as características da economia local, que dificultavam o 

acesso aos escravos de origem africana, tornavam os colonos relativamente dependentes da mão 

de obra desses nativos que viviam sob a tutela dos religiosos.
541

 Já do ponto de vista dos próprios 

indígenas, segundo Lopes, a participação nas tropas coloniais era uma possibilidade de 

“continuação da prática guerreira”, tanto para grupos Tupi, quanto para as outras etnias, que 

poderiam, inclusive, receber patentes em troca dos serviços que prestavam nas guerras. 

Entretanto, a autora ressalta que, à medida que a frequência dos conflitos diminuía, o aldeado 

                                                 
538

 CARTA dos oficiais da Câmara de Natal aos padres da Companhia de Jesus que estão nas aldeias de Guajiru e de 

Guaraíras. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 4, fls. 12v, 10/02/1703. 
539

 CARTA dos oficiais da Câmara de Natal a Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 4, fls. 19 e 19v, 

04/02/1704. 
540

 Tratando da atividade pesqueira, Thiago Dias afirma que o conhecimento que os nativos possuíam “da natureza e 

da costa, além do próprio trabalho na pesca e manuseio do peixe” tornava essa mão de obra bastante relevante para 

os colonos que se dedicavam a essa atividade. Ver DIAS, Thiago Alves. Dinâmicas mercantis coloniais: Capitania 

do Rio Grande do Norte (1760-1821). 2011. p. 234. Ana Lunara Morais, analisando a temática, também aponta para 

a importância dessa mão de obra para as pescarias na capitania do Rio Grande. Ver MORAIS, Ana Lunara da Silva. 

Quanto peixe se compra com um vintém? Análise da atividade pesqueira e as querelas derivadas desta na capitania 

do Rio Grande, 1650-1750. Revista Ultramares. Nº 5, vol. 1, Jan-Jul/2014. p. 214-215. 
541

 LOPES, Fátima Martins. Os indígenas aldeados da Capitania do Rio Grande na primeira metade do século XVIII: 

terra e trabalho. In: MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de; SANTOS, Rosenilson da Silva (Orgs.). Capitania 

do Rio Grande: histórias e colonização na América portuguesa. João Pessoa: Ideia; Natal: EDUFERN, 2013. p. 73-

90. 



177 

 

“guerreiro” se tornaria desnecessário, devendo, no espaço das missões, ser convertido “em 

agricultor, em pescador, em construtor”.
542

  

Portanto, nessas duas décadas iniciais do século XVIII – marcadas pela retomada da 

expansão colonial, através de novas doações de sesmarias, e pela ocorrência de eventos pontuais 

de resistência por parte dos indígenas, que ainda eram encarados como uma ameaça aos 

moradores –, tanto o aldeado trabalhador quanto o soldado seriam necessários. A preferência dos 

homens que compunham a Câmara de Natal pela primeira opção, dessa maneira, não impediu que 

em determinados momentos – a depender das ameaças à segurança da capitania – a atuação 

guerreira desses indígenas fosse enfatizada, em detrimento dos serviços que prestavam aos 

moradores. 

Foi o que ocorreu no ano de 1712 – como já foi abordado aqui –, quando os camaristas 

propuseram ao capitão-mor, Salvador Nunes da Costa, que retirasse os índios que estavam nas 

pescarias, a fim de que eles se juntassem ao sargento-mor dos paulistas, José de Morais Navarro, 

para que ele realizasse uma “bandeira” contra um grupo de tapuias. Esses indígenas, afirmava-se, 

andavam pelas ribeiras do Ceará-Mirim e do Potengi fazendo com que algumas “tauyas que hoje 

se vem em caza de algums moradores cativas” fugissem para o sertão.
543

  

Esse curioso pedido, que colocava a atuação dos indígenas aliados como soldados do 

terço de José Navarro como prioridade diante do trabalho que estavam oferecendo aos 

moradores, relacionava-se à segurança de povoações próximas à sede do concelho da capitania 

do Rio Grande. Além disso, analisando o seu teor com maior cuidado, percebe-se que ele também 

estava ligado ao interesse dos colonos no acesso à mão de obra dos nativos – no caso, seria mais 

pela continuidade desse acesso. Isso porque a bandeira que se formava tinha o objetivo 

justamente de resguardar a propriedade dos fazendeiros sobre suas cativas, combatendo inimigos 

que facilitavam e estimulavam as suas fugas para o sertão. 

A atuação de José Navarro, entretanto, viria a ser questionada ao fim desse mesmo ano de 

1712, em virtude de ter trazido do sertão seis indígenas para que o provedor real retirasse o 

quinto, “as coais noz consta serem molheres e do Rancho do Cabore asu”. Os camarários 

alegaram que isso deixaria os Caboré-Assu mais inclinados a “ofender e destruhir asim os 

moradores desta Capitania”. Solicitavam que Navarro enviasse as índias de volta para o sertão, 
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pois não era conveniente que “se cativem as suas famílias”, deixando os homens livres para 

atacarem os moradores. Caso contrário, protestariam, “em nome de todo este povo”, ao 

governador de Pernambuco e ao rei, responsabilizando o paulista por toda “a perda e dano que os 

ditos Tapuyos fizerem”.
544

 

Vale lembrar, como vimos no capítulo anterior, que os Caboré-Assu foram apontados 

como causadores grandes danos aos moradores da ribeira do Assu durante a década de 1710, e 

que entre os motivos apontados para as hostilidades que praticavam estava a prisão de suas 

mulheres e filhos por colonos.
545

 Portanto, a ação do Sargento-mor dos paulistas – 

provavelmente, com o apoio de alguns moradores daquela localidade – era apontada como 

danosa para a manutenção da paz na região, além de ir contra as ordens de Sua Majestade, que 

ordenava que “se matem e destruão os tapuyos Machos por serem estes oz que afetivamente 

destroem as fazendas e vidas doz moradores”.
546

 De maneira semelhante ao que tinha ocorrido 

com seu irmão, José Navarro e a sua atuação na capitania do Rio Grande, movida também pelo 

interesse por escravos indígenas, seria bastante criticada pelos oficiais da Câmara de Natal. 

Em setembro de 1712, antes dessas reclamações, os oficiais da Câmara de Natal haviam 

dado notícia ao Governador de Pernambuco, Félix José Machado de Mendonça, acerca de 12 

cativos que o sargento-mor do Terço dos paulistas havia enviado para aquela capitania, sem que 

houvesse queixas sobre o procedimento de Navarro nessa ocasião.
547

 A resposta do dito 

governador continha uma orientação para que todos os tapuias cativados fossem enviados para a 

capitania de Pernambuco, alegando ser mais conveniente “que toda a preza viese a esta prasa pera 

aqui se vender porque se faria milhor como tambem por ficar mais livre essa Capitania de 

semelhantes Barbaros”.
548

 Intensificar-se-ia, a partir de então, um movimento de deslocamento de 
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cativos que traria muitos descontentamentos aos moradores do Rio Grande, apesar da alegação do 

dito governador de que isso se faria em benefício deles.
549

 

As polêmicas em torno dessa questão se aprofundariam no ano de 1713, sobretudo após 

uma queixa feita pelos oficiais camarários no mês de março com relação a algumas questões 

ligadas à guerra e aos indígenas da capitania do Rio Grande. Solicitavam ao Governador de 

Pernambuco que mandasse retirar da capitania os tapuias chamados Manoel Ribeiro, Diogo 

Acauã e Manoel de Abreu, “e outros mais que se emtenderem sam prejudisiais e servem de 

flagelo a estes moradores” – todos ligados ao Terço dos Paulistas –, além de um “rancho” que se 

encontrava escondido no Guajiru, aos quais os padres da Companhia de Jesus pretendiam aldear 

novamente. Esses padres, afirmavam os camaristas, contrariavam a ordem de Sua Majestade de 

que uma parte dos indígenas aldeados fosse repartida entre os capitães-mores e o Senado da 

Câmara; além de não cederem esses nativos nem para o “serviço dos moradores como nem ainda 

pera o serviço de Sua Magestade” e, quando o faziam, cobravam preços tão elevados que os 

“pobres moradores” se viam impossibilitados de pagar.
550

 

Quanto à queixa referente à atuação dos jesuítas, o Governador de Pernambuco afirmou 

não ter chegado a ele nenhuma situação específica que o levasse a acreditar que os jesuítas 

negavam os serviços dos indígenas aos moradores, sendo justo que cobrassem pelo trabalho dos 

índios.
551

 Já com relação ao pedido para a retirada de alguns tapuias da capitania do Rio Grande, 

o Governador Félix Machado pareceu ter um entendimento próprio – e bastante prejudicial aos 

interesses dos colonos do Rio Grande – para solucionar a questão. 

Lançava-se, dessa maneira, em 25 de maio de 1713, um Bando do dito Governador, no 

qual era ordenado que 

todos os tapuyas das nasoins janduins capellas e cabores se exterminassem pera 

fora da jurisdição de Pernambuco por serem muy prejudisiais na capitania do 

Rio Grande onde as ditas nasois se tem  rebelado repitedas vezes e cometido 

barbaras hostilidades
552
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Afirmava-se que a medida se justificaria por ser muito mais prejudicial caso esses 

indígenas se retirassem “pera o mato donde poderam fomentar e continuar os mesmos malefeitos 

em grande dezasosego daqueles moradores e deserviso de Sua Magestade”. A fim de evitar esses 

problemas, todos que tivessem sob seu poder indivíduos dessas “nasoins de sete anos pera sima, 

machos e femiaz” deveriam enviá-los para Pernambuco, de onde seriam encaminhados para o 

Rio de Janeiro e vendidos. Os respectivos donos desses cativos seriam ressarcidos do valor da 

venda, a não ser que descumprissem o bando. Nesse caso, perderiam esses índios e deveriam 

pagar pelo seu transporte.
553

 

A decisão levou ao descontentamento dos moradores da capitania e dos oficiais da 

Câmara de Natal, que enviariam reclamação a Pernambuco em junho de 1713. Reiterava-se que o 

pedido que haviam feito três meses antes era para que se retirassem alguns tapuias agregados ao 

Terço dos Paulistas e outros que estavam aldeados no Guajiru; mas que a ordem que veio do 

Governador serviria mais para causar “dano e perqua dos pobres moradores do que utilidade a 

Capitania”, já que muitos indígenas, sabendo dessa determinação, haviam fugido para o sertão. 

Advertiam que quase todos os cativos que possuíam eram “femias” ou “machos com boa doutrina 

por serem ainda pequenoz”, não representando ameaça para os moradores da capitania, que não 

consentiam “na ida e venda dos seus escravoz”.
554

 

Como as reclamações com o Governo de Pernambuco não surtiram efeito, os oficiais da 

Câmara de Natal se dirigiram diretamente ao rei, em 29 de julho do ano de 1713, afirmando que 

“os governadores de Pernambuquo poem mais depreça oz olhoz [na capitania do Rio Grande] 

pera dagno dos moradores, que com tanto trabalho, e emquietacoiz a estão povoando”. 

Argumentavam que esses “pobres moradores” haviam adquirido alguns escravos através da 

compra ou “nas Bandeiras, e guerras que se lhe fes”, seguindo ordem de Sua Majestade; e que os 

colonos estavam decididos a não cumprirem a ordem do Governador Félix Machado, já que esses 

cativos não representavam o “minimo prejuizo pera ezta Capitania pois estão ja com a doutrina 

de seus senhores”.
555
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Alguns dias depois, os camarários também se queixariam à Coroa sobre as ações dos 

religiosos da Companhia de Jesus, alegando que os moradores “todaz as horas estão vendo o 

precepicio deante dos olhos”, em decorrência da administração que esses padres faziam dos 

índios. Afirmavam que, além dos jesuítas dificultarem – em alguns casos, até inviabilizarem – 

que os indígenas trabalhassem para os ditos moradores, ainda recebiam nas aldeias “todas as 

cativas que fogem a seus senhores”. Argumentavam que seria melhor que o rei enviasse 

religiosos mendicantes para atuar na capitania, pois estes se ocupariam apenas de instruir os 

índios e do serviço de Deus, não havendo de descumprir às ordens régias para o “augmento da 

Capitania, e conservação de seus povos”.
556

 

As reclamações presentes nesse documento ainda seriam confirmadas por diversos 

moradores da capitania, incluindo alguns que tinham posição de destaque nas ordenanças e/ou 

exerceram cargos na Câmara da cidade do Natal. Entre eles, podemos citar Bento Freire de 

Revoredo, identificado como capitão de cavalos das ribeiras de Cunhaú e Goianinha, e que viria a 

atuar como vereador no ano de 1722; o coronel Manoel Gomes Torres, camarário por dez 

ocasiões entre as décadas de 1680 e de 1720; o comissário geral da cavalaria da cidade do Natal, 

Manoel de Melo de Albuquerque, que teve 8 passagens pela câmara entre as décadas de 1700 e 

de 1720; Manoel Tavares Guerreiro (juiz ordinário em 1714 e 1720); Antônio de Andrada Araújo 

(camarário em 1684, 1690, 1694, 1699, 1719); entre outros.
557

 

Afirmavam, em geral, que os padres da Companhia de Jesus “tem usurpado a jurisdição 

do Governo temporal” dos indígenas, utilizando-se do trabalho deles em benefício próprio; em 

vez de priorizarem o serviço em prol dos moradores e da Coroa, que seria a atuação desses 

nativos aldeados como trabalhadores livres ou como soldados na guerra contra o “gentio 

barbaro”. Um desses moradores, Antônio Rodrigues Santiago – que se apresentava como 
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“Sargento maior do deztrito desta sidade do Rio Grande”, além de ter chegado a ser oficial do 

concelho nas décadas de 1720 e de 1730 – relatou que os índios que eram recrutados para atuar 

nas campanhas costumavam fugir “das bandeiras que se botão a facer guerra ao dito gentio 

barbaro desemparando os cabos nas ocazions de maior perigo”, indo refugiar-se “nas aldeias sem 

que os Reverendos padres lhe dem repreensão nem castigo antes os consentem nas Aldeias p
a
 que 

lhe trabalhem nas fabriquas que tem nelas”.
558

 Reclamavam ao rei, portanto, contra o 

procedimento dos religiosos, pois as reivindicações que haviam feito ao Governo de Pernambuco 

se mostraram infrutíferas, como demonstramos anteriormente. 

A partir do exposto acima, percebe-se que, nas questões em que não foram atendidos pelo 

Governador de Pernambuco – ou nos conflitos contra ele –, os camarários buscaram diretamente 

o apoio da Coroa; e, em parte, tiveram seus anseios atendidos. Essa afirmativa se justifica pelo 

fato de Sua Majestade ter cancelado, em 1715, a execução do Bando lançado dois anos antes por 

Félix José Machado de Mendonça, que ordenava o envio dos tapuias cativos no Rio Grande para 

a capitania de Pernambuco.
559

 Pode-se afirmar, dessa maneira, que se dirigir ao rei e torná-lo 

mediador de conflitos que envolviam colonos e autoridades da América portuguesa tornava o 

centro do império mais presente em suas possessões ultramarinas, ao passo que era um 

mecanismo eficaz para que os moradores resguardassem os seus interesses nas diversas disputas 

de poder que permeavam as relações administrativas do mundo colonial. Como afirma George 

Cabral de Souza, ao se comunicar diretamente com o monarca, as câmaras situadas nas diversas 

partes do império lusitano acabavam “queimando etapas na hierarquia de funcionários régios”, 

favorecendo as elites locais nos conflitos em que se envolviam. Já para a Coroa, esse tipo de 

comunicação também era algo interessante, pois tomava conhecimento do que se passava na 

colônia, além de poder intervir nos eventos que nela se sucediam.
560

 

 O rei ainda interviria em outra questão envolvendo o destino dos indígenas aprisionados 

no sertão do Rio Grande. Isso se deu em 1720, quando os oficiais da Câmara de Natal fizeram 

nova queixa contra os religiosos e contra o capitão-mor Teodósio de Oliveira – morador da 

capitania da Paraíba. Afirmavam que a maior parte das “prezas que se fizerão nas guerras do 

gentio Tapuya”, das quais haviam sido retirados o quinto régio e que tinham sido leiloados em 

praça pública – indicando a legalidade de seu cativeiro –, havia fugido para o sertão, à procura de 
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suas nações, ou para as missões da capitania, protegidos por seus “administradores”. Outra parte 

desses escravos estava agregada a Teodósio de Oliveira, que não pretendia devolvê-los aos 

moradores do Rio Grande e os estava utilizando em suas lavouras, em uma “mata chamada 

Brejo”, na Paraíba. Alegavam que tal situação era extremamente prejudicial aos moradores do 

Rio Grande, que haviam conseguido esses cativos com “dispendio de seu sangue e fazenda” e 

solicitavam, por isso, que esses escravos fossem devolvidos a seus respectivos donos.
561

 

A resposta da Coroa, mais uma vez, seria favorável aos moradores do Rio Grande, 

ordenando que os governos de Pernambuco e da Paraíba garantissem que os cativos fossem 

restituídos aos seus senhores.
562

 Os oficiais camarários ainda enviariam reclamação nesse sentido 

ao Governador da Paraíba, afirmando que os donos desses indígenas eram pessoas pobres e que a 

capitania do Rio Grande poderia acabar ficando sem escravos para o trabalho, já que os indígenas 

que estavam com Teodósio de Oliveira andavam voltando ao Rio Grande para levar os que ainda 

restavam. Orientava-se que, caso Oliveira não devolvesse os cativos, deveria ser preso.
563

 

Logo em janeiro de 1721, o Governador da Paraíba escreveria à Câmara de Natal 

informando que devolveria os escravos aos donos que apresentassem documentos que 

comprovassem a posse sobre eles,
564

 para o que a Câmara de Natal lançou um edital dirigido aos 

proprietários desses cativos. Esses homens deveriam apresentar-se diante do juiz ordinário do 

concelho com os documentos necessários para a identificação e restituição dos indígenas, que 

seriam remetidos da Paraíba para o Senado da Câmara de Natal, à custa de seus respectivos 

senhores.
565

 

Percebe-se que o descontentamento dos camarários se dirigia à possibilidade que pessoas 

provenientes de outras capitanias do norte da América portuguesa possuíam de ter acesso a essa 

mão de obra indígena, prejudicando, com isso, os próprios moradores da capitania do Rio 
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Grande; assim como reclamavam do tipo de administração que os religiosos faziam desses 

nativos, dificultando a disponibilidade desses trabalhadores e acolhendo escravos fugitivos no 

espaço das missões. Além disso, as interferências da capitania de Pernambuco sobre o Rio 

Grande, que estava sob sua jurisdição, também intensificava o clima de insatisfação em uma 

capitania na qual a disponibilidade de mão de obra parece ter sido um problema considerável para 

os colonos. Recorrer ao rei, nessas ocasiões, poderia ser um recurso bastante apropriado para os 

interesses oficiais da Câmara de Natal e demais moradores da capitania.  

A partir dos elementos expostos, percebe-se que a concordância com os interesses do 

governo de Pernambuco – tão significativa nos momentos em que os camaristas buscavam se 

contrapor à atuação do Mestre-de-Campo Manoel Álvares de Morais Navarro, na passagem do 

século XVII para o XVIII – parecia não interessar mais, nesse momento, aos moradores mais 

proeminentes da capitania do Rio Grande, possuidores de terras e de escravos resultantes da 

“guerra justa”. Como podemos observar, o poder que o governo dessa capitania possuía sobre as 

suas anexas poderia, em alguns momentos, não se configurar em algo conveniente para os 

anseios desses grupos locais. Além disso, a ação de indivíduos de outras capitanias, como 

Teodósio de Oliveira, também era apresentada como causadora de maiores danos, e não como 

algo que viesse a auxiliar no processo de conquista e no bom andamento da colonização. Como 

em outros momentos das guerras de conquista do sertão, percebe-se que a valorização das ações 

dos moradores do Rio Grande apareceria em oposição ao dano causado pelos “de fora”. De 

acordo com os camarários da cidade do Natal, sobretudo em suas cartas direcionadas ao rei, 

seriam eles, os moradores do Rio Grande, que estariam povoando a capitania. E afirmavam fazê-

lo a despeito da oposição dos indígenas, dos paulistas, dos religiosos, e dos moradores e 

autoridades de outras capitanias do Estado do Brasil. 

É inegável que o controle sobre a terra por parte dos colonos, através de uma nova leva de 

doações de sesmarias – como vimos no item 3.3.1 –, e o acesso à mão de obra dos indígenas se 

configuraram em elementos extremamente importantes para o processo de conversão dos sertões 

da capitania do Rio Grande em território colonial. Mas não podemos desconsiderar que o 

estabelecimento de um aparato administrativo sobre esses espaços seria imprescindível nesse 

processo e que a Câmara seria um elemento extremamente importante nesse sentido, ordenando o 

espaço conquistado e promovendo a sua integração ao centro do império ultramarino lusitano. 
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3.3.3 Uma nova ordenação do espaço 

 

Em 2 de maio 1710, os oficiais da Câmara de Natal encaminhavam três cartas à Sua 

Majestade, relatando o estado em que se encontrava a capitania do Rio Grande, em virtude “da 

guerra do olandes há sincoeonta e seis annos como pella prezente do gentio barbaro Tapuia”. A 

Guerra dos Bárbaros, afirmavam, além de ter causado a saída de muitos moradores da capitania, 

havia causado afetado duramente as fazendas daqueles que ficaram e, consequentemente, levando 

à redução dos rendimentos da Câmara. Afirmavam, por exemplo, não possuir “efeitos” para as 

despesas com a cadeia de taipa, assim como não poderiam pagar um valor de 200 mil réis 

cobrado pelo Corregedor. Além disso, solicitavam que o rei confirmasse a légua de terra doada ao 

concelho, cujo documento havia se perdido no período da guerra com os holandeses, a fim de que 

a cidade pudesse ser repovoada,
566

 demonstrando uma preocupação com a reorganização do 

único núcleo urbano do Rio Grande, que também foi afetado pela guerra contra os indígenas do 

sertão. A atuação da Câmara no sentido de promover o povoamento desse núcleo urbano – que, 

como vimos no capítulo 2, vinha ocorrendo, pelo menos, desde 1680
567

 – continuava sendo uma 

questão importante em pleno século XVIII. 

Porém, não seria apenas o espaço da cidade do Natal que deveria ser organizado e gerido 

pelo concelho. Como foi discutido no primeiro capítulo dessa dissertação, a Câmara de Natal 

buscou atuar no sentido de ordenar o espaço da capitania do Rio Grande – sobretudo, nas ribeiras 

situadas nas proximidades da zona costeira – nos períodos que antecederam a Guerra dos 

Bárbaros. A regulação sobre atividades econômicas, como a pecuária, a pesca e a extração de sal, 

e as tentativas de se levar a justiça a essas ribeiras nos demonstram que a área de jurisdição dessa 

instituição ultrapassava bastante os limites da povoação sede do concelho. 

A partir do início do século XVIII, com a consolidação da presença de moradores luso-

brasileiros nos sertões, as tentativas de ordenamento desses espaços seriam retomadas. A 

diferença seria que, nesse novo momento, além das tentativas do Senado da Câmara de atuar na 

porção leste da capitania, algumas ações também se dirigiriam às ribeiras situadas mais a oeste, 

chegando às proximidades dos rios Açu e Apodi. As novas doações de sesmarias, que levariam 
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ao estabelecimento de cada vez mais moradores da faixa litorânea até a ribeira do Apodi-

Mossoró, e a ausência de outras câmaras na capitania do Rio Grande demandariam do concelho 

da cidade do Natal ações que promovessem uma maior integração desses espaços ao império, 

através do cumprimento das leis da Coroa e da fiscalização sobre essas localidades. 

De acordo com Kleyson Bruno Barbosa – que se concentrou, principalmente, no período 

posterior à Guerra dos Bárbaros, entre as décadas de 1720 e de 1750 –, a Câmara de Natal 

interferiu de diversas maneiras nas outras povoações do Rio Grande, tanto na promoção da justiça 

nessas localidades, através da nomeação de juízes de vintena, quanto nas correições e nas 

inspeções de pesos e medidas. Essa atuação, aponta o autor, fazia-se no sentido de evitar 

desordens e desvios.
568

 A Guerra dos Bárbaros, portanto, corresponderia ao momento em que a 

presença colonial nesses diversos espaços da capitania estava se consolidando, levando também 

ao alargamento dessa área de jurisdição da Câmara.  

Mesmo em meio aos conflitos com os indígenas, verificaram-se algumas ações nesse 

sentido, como a realização de correições entre as ribeiras do Cunhaú e do Ceará-Mirim, situadas 

na porção leste da capitania. Como aponta Bruno Barbosa, apesar de os livros de correições da 

cidade do Natal se encontrarem disponíveis apenas para o século XVIII, há indícios da realização 

dessas atividades pela Câmara – que consistiam na fiscalização sobre o cumprimento das posturas 

municipais, fixadas pelos camarários no início de cada ano – desde as décadas de 1670 e de 1680. 

Essa prática, portanto, demonstra a influência que os membros dessa instituição exerciam sobre 

outros espaços da capitania, chegando, inclusive, a aplicar penalidades aos indivíduos que 

estivessem atuando em desacordo com as determinações concelhias.
569

 

Isso não quer dizer, contudo, que os eventos da guerra e outros problemas não afetassem 

essas atividades. Em dezembro de 1711, por exemplo, os camaristas suspenderam a correição que 

estavam fazendo nas ribeiras do Potengi e do Ceará-Mirim para escrever ao Governador de 

Pernambuco sobre a “alteração do gentio e sobre o terço paulista”.
570

 Dois anos à frente, em 

1713, registrava-se que os camarários escreveriam ao Doutor Corregedor da Paraíba para que não 

viesse acompanhar a correição no Rio Grande, em função da falta de recursos e do estado de 

miséria da capitania do Rio Grande.
571

 Além disso, o estado dos caminhos, ligados às condições 
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climáticas, também impunham limitações ao desenvolvimento desta atividade, que se fazia entre 

os dois últimos meses do ano. Nesse sentido, podemos citar a vereação do dia 1 de outubro de 

1714, segundo a qual a correição se faria entre novembro e dezembro por ser o “tempo que 

estarião os caminhos livres de lamas e os rios de inundasoins”.
572

 

Percebe-se, dessa maneira, que não apenas os ataques dos indígenas, mas também a falta 

de recursos da capitania e do concelho, além de condições de ordem natural, dificultavam o 

trabalho do Senado da Câmara de Natal no intuito de administrar e ordenar o espaço da capitania 

do Rio Grande. A frequência da realização das correições, entretanto, demonstra que – a despeito 

desses percalços – os oficiais da Câmara atuaram nesses espaços da capitania, fiscalizando o 

cumprimento das determinações concelhias e aplicando punições àqueles que as transgrediam.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que o controle sobre as atividades econômicas 

desenvolvidas na capitania se constituía em uma importante fonte de renda para a Câmara, além 

de evidenciar a jurisdição mais alargada exercida por essa instituição. A prática do registro de 

gado, por exemplo, que – como demonstramos no capítulo 1 – era realizada na capitania do Rio 

Grande desde a década de 1670, continuaria sendo uma importante atividade gerida pelo 

concelho. Em 1709, ela deixaria de ser realizada em Tamatanduba e passaria a ser feita em 

Cunhaú
573

 e, no ano seguinte, na povoação de Goianinha,
574

 concentrando-se ainda, nesses anos 

iniciais do século XVIII, na faixa litorânea. 

Essa atividade, segundo Thiago Dias, era importante para controlar o comércio 

intracolonial, já que os indivíduos que entrassem ou saíssem da capitania deveriam retirar licença 

na Câmara, podendo ser autuados pelos registradores – que eram nomeados pelos oficiais do 

concelho – quando não o fizessem. Além de ter o objetivo de diminuir os furtos de gado, era uma 

importante fonte de renda para a fazenda real.
575

 

Entretanto, os furtos de reses e a presença de “gados amontados bravos”, que andavam 

soltos inclusive nas proximidades das povoações litorâneas, ainda seriam mencionados pelos 

oficiais da Câmara de Natal nas décadas de 1700 e de 1710.
576

 Provavelmente por isso, com o 
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tempo, a prática do registro de gado tenha se consolidando em outras áreas da capitania do Rio 

Grande. No ano de 1720, além da continuidade do registro em Cunhaú, foi nomeado o alferes 

Salvador de Araújo Correia para registrar “os gados q se ajuntaren desde a barra do Seará merim 

athe a travessia do Asu”.
577

 E, décadas à frente, em 1750, seria nomeado um registrador de gado 

para atuar especificamente na região do Assu,
578

 evidenciando que o concelho buscou exercer o 

controle sobre essa atividade até mesmo no sertão, liberado pela Guerra dos Bárbaros. 

Além das tentativas de controle sobre a atividade pecuária, percebe-se que a extração do 

sal e a pesca também continuavam – como nas últimas décadas do século XVII – a contar com 

certa regulação do concelho. Em 1709, por exemplo, estabeleceu-se a proibição dos caboclos e 

barcos irem às “salinas tirar sal” sem que pedissem licença aos oficiais da Câmara de Natal.
579

 

Sobre a atividade pesqueira, pode-se citar a orientação passada pelos camarários, em 1720, para 

que o registrador de gado que atuava em Cunhaú, o ajudante de tenente Manoel de Oliveira Gil, 

não permitisse a saída de “peiche nenhum das Gorayras para fora da capitania sem q lhe mostre a 

licença q leva deste senado”.
580

  

De acordo com Ana Lunara da Silva Morais, no início do século XVIII, houve um 

estímulo para a vinda de pescadores provenientes de outras capitanias para o Rio Grande, em 

virtude das taxas cobradas sobre a atividade terem sido unificadas para moradores da própria 

capitania e de fora dela. Isso teria contribuído para a vinda de indivíduos originários, sobretudo, 

da capitania de Pernambuco, que poderiam acabar levando o pescado para essa localidade.
581

 Em 

razão disso, o Senado da Câmara de Natal buscaria conter esse movimento, com o objetivo de 

garantir o abastecimento das povoações locais.  

O que se percebe, portanto, é que, além de cobrar impostos sobre a pesca e a extração do 

sal – o que se evidencia pela necessidade de licenças retiradas na Câmara –, o concelho buscava 

determinar as regras para a comercialização desses produtos, fixando os preços pelos quais eles 

seriam negociados e/ou impondo restrições para a sua saída da capitania do Rio Grande. Isso 
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demonstra que o concelho sediado em Natal buscaria exercer o controle também sobre essas 

atividades econômicas, desenvolvidas em diversos espaços da capitania, a fim de angariar 

recursos – através da cobrança de taxas e da aplicação de multas – e de garantir o abastecimento 

local.
582

  

Pode-se afirmar, ainda, que com a ampliação dos espaços efetivamente ocupados pelos 

moradores luso-brasileiros, as relações se tornariam mais complexas e surgiria a necessidade de 

aplicação da justiça sobre localidades cada vez mais distantes da cidade do Natal. Registrara-se, 

nesse sentido, a ida de um dos juízes ordinários do concelho ao sertão do Assu, em 1709, para 

realizar “devassas de cazoz socedidos de mortes”.
583

 Provavelmente, essas mortes estivessem 

relacionadas a questões de convivência e disputas entre os próprios colonos, pois pressupomos 

que, se estivessem relacionadas a hostilidades praticadas pelos indígenas, haveria a mobilização 

de tropas para atuar na localidade, e não a ida de um juiz ordinário. O sertão, dessa forma, 

continuava sendo identificado como o espaço no qual as leis têm maior dificuldade de se 

imporem, e isso, como já foi afirmado, causaria conflitos entre fazendeiros e facções rivais. 

Além da ida de juízes ordinários a espaços distantes da cidade do Natal,
584

 havia a 

possibilidade dos camarários estabelecerem instâncias de justiça em outras áreas, como a 

instituição de juízes de vintena ou de julgados. As décadas que se seguiram à Guerra dos 

Bárbaros contaram com a nomeação de juízes de vintena para atuar em diversas ribeiras do Rio 

Grande, demonstrando que a Câmara tentaria exercer influência sobre essas localidades e regular 

a vida dos colonos. Escolhendo os homens que exerceriam esses cargos, os camarários tinham 

condições de atuar sobre diversas áreas da capitania, como as ribeiras de Goianinha, Mipibu, 

Apodi, Mossoró, Panema e Assu (ver capítulo 1). A possibilidade de escolherem os indivíduos 

que exerceriam essa função conferia ao concelho da cidade do Natal um poder considerável sobre 

esses espaços, já que esses juízes estavam subordinados ao Senado da Câmara de Natal. 
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No caso da ribeira do Assu, ainda haveria a instituição de um julgado, datado de 1778.
585

 

Apesar de esse dado estar bastante avançado com relação ao nosso recorte temporal, ele é 

exemplar de como a Câmara de Natal interferiu em outras povoações da capitania do Rio Grande 

– inclusive no sertão – durante o século XVIII. De acordo com Cláudia Damasceno, os julgados 

não possuíam “autonomia administrativa, o que os tornava dependente de um concelho vizinho”, 

e eram criados para solucionar os problemas de acesso à justiça de algumas localidades onde 

“não convinha criar vilas”. Porém, aponta a autora, alguns julgados passariam a possuir uma 

autonomia administrativa cada vez maior, chegando a se tornarem vilas.
586

 Segundo Joaquim 

Romero Magalhães, o estabelecimento de juízes ordinários em algumas povoações da colônia, 

sobretudo nos sertões – afastados das vilas e cidades, e, portanto, das sedes dos concelhos –, se 

configurava como uma medida paliativa, cujo objetivo seria atenuar as dificuldades impostas 

pelas distâncias e facilitar “os recursos à autoridade e à justiça”.
587

 

No caso do julgado do Assu, Kleyson Barbosa aponta que os homens que atuariam como 

juízes ordinários nessa localidade passaram a ser eleitos em pelouro, como os outros oficiais da 

Câmara de Natal, diferentemente do que ocorria com os juízes de vintena, que eram providos 

pelos próprios camarários. Entretanto, pode-se afirmar que a subordinação dos juízes que 

atuariam no Assu à Câmara de Natal e a eleição dos mesmos nessa instituição – mesmo que 

através da abertura de pelouro, e não mais por meio de nomeação – ainda marcavam a influência 

do concelho sediado em Natal sobre aquela localidade, que viria a obter foros de municipalidade 

no ano de 1788, quando passou a se chamar Vila Nova da Princesa.
588

 

A partir do que foi discutido e tomando por base as ideias de Antônio Carlos Robert 

Moraes, podemos afirmar que um território não se constitui somente em decorrência da conquista 

militar sobre o espaço. A sua formação, segundo Moraes, está associada a “construções bélicas, 

jurídicas e ideológicas”,
589

 demonstrando que vários fatores – além do aspecto bélico – 

concorrem para o processo de conversão dos sertões coloniais em território da Coroa portuguesa, 

no qual as leis e os valores do centro se fazem presentes de alguma maneira. Para que isso 
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ocorresse, afirma Romero Magalhães, os concelhos seriam elementos extremamente importantes, 

instalando nas possessões ultramarinas “a justiça e a administração”, cuidando de questões de 

interesse coletivo, como a defesa e o abastecimento, e possibilitando, em suma, o 

“desenvolvimento dos territórios”.
590

 Portanto, regular as atividades econômicas, cobrar 

impostos, promover a justiça e fiscalizar essas localidades seria um componente imprescindível 

desse processo.  

Utilizando-nos das palavras de Avanete Pereira Sousa, pode-se afirmar que as funções 

desempenhadas pelas câmaras estavam associadas, principalmente, à “disciplinarização da vida 

coletiva e, portanto, pública”, promovendo relativo “controle sobre a vida social”. Isso explicaria 

as “funções fiscalizadoras, disciplinarizadoras, orientadoras e, em certos casos, punitivas” 

exercidas pelos concelhos na colônia.
 591

 Estender essa influência até os sertões – mesmo que 

minimamente – seria algo interessante para a Coroa, que, a partir da administração camarária, 

poderia exercer sua autoridade sobre espaços cada vez mais dilatados do mundo colonial, 

contribuindo para a unidade do império. 

Nesse sentido, George Cabral de Souza aponta que a vastidão do espaço a ser ocupado, 

assim como a hostilidade da natureza e dos grupos nativos que se opunham à conquista, 

conferiram aos concelhos da América portuguesa certas características peculiares, associadas às 

“necessidades e vicissitudes” dessa colonização. Essas peculiaridades se fizeram notar, 

sobretudo, pelo fato das câmaras estabelecidas nessa parte do império português terem assumido 

funções e características que não possuíam no reino, como o papel que cumpriram na defesa e na 

ocupação do território. O autor ressalta que devemos considerar que as dificuldades encontradas 

na conquista, no controle e no aproveitamento desses espaços, fizeram com que essas instituições 

também desempenhassem funções militares – além dos papéis que exerciam nas áreas 

administrativa, judiciária, fiscal e, até mesmo, religiosa.
592

 

Observa-se, dessa maneira, que a participação de indivíduos ligados aos concelhos 

estabelecidos na América nas ações de defesa das povoações e de conquista dos sertões da 

colônia possibilitava a solicitação de mercês régias.
593

 Como temos demonstrado, os camarários 
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da cidade do Natal não fugiram a essa tendência, apontando a sua atuação na guerra contra os 

indígenas como justificativa para os pedidos de sesmarias e requerendo a intercessão régia para 

garantir o acesso dos moradores da capitania do Rio Grande à mão de obra dos nativos aldeados 

ou cativados em “guerra justa”. A possibilidade de se obter benefícios da Coroa a partir dos 

serviços prestados na conquista ainda levaria os oficiais da Câmara de Natal a solicitarem, em 

1717, os mesmos privilégios das câmaras de Évora, Porto e Braga, obtendo uma resposta 

negativa por parte do rei, em maio de 1718.
594

 

Os camaristas repetiriam esse pedido em 4 de janeiro de 1722, justificando-o a partir dos 

serviços prestados – ao longo “de mais de 80 anos” – por  

nossos avós, pais e por nós e nossos filhos agora na contínua guerra e conquista 

em que se tem andado contra o gentio bárbaro e em defesa desta capitania, com 

despesas de fazendas e perdas de muitas vidas destes, até que de todo ficou 

reparada e os ditos bárbaros extintos, porque alguns poucos que há se acham 

reduzidos à paz debaixo de missão, do que de tudo assim obrado, como é 

notório, tem resultado à Fazenda de V. M. em todos os seus reais dízimos e mais 

contratos, assim nesta capitania, como nas mais de Pernambuco e Paraíba, um 

grande proveito e aumento dos preços porque se tem rematado, rematam e vão 

rematando com o crescimento dos gados nas terras, que com as ditas guerras se 

tiraram aos ditos bárbaros que as ocupavam.
595

 

 

Assim como já haviam feito em diversas ocasiões durante a Guerra dos Bárbaros, os 

homens da Câmara de Natal enfatizavam a atuação dos moradores da capitania do Rio Grande, de 

seus ascendentes e descendentes – nomeados, em outros momentos, de “filhos da terra” – no 

processo de conquista dos sertões da capitania. Ao afirmarem seus prejuízos e sacrifícios durante 

esse processo, buscavam se colocar como vassalos zelosos e comprometidos com o real serviço, 

o que os tornava merecedores das honras que solicitavam à Coroa, que, entretanto, não deferiu o 

requerimento.
596

  

É válido lembrar que, em vários momentos, essa ênfase nas perdas e nas boas ações dos 

colonos do Rio Grande vinha acompanhada de críticas à atuação dos agentes externos, como 

alguns capitães-mores, os religiosos, as tropas provenientes das capitanias vizinhas e de São 

Paulo, e, em outros contextos, o próprio Governo de Pernambuco. A participação da gente “de 

fora”, como vimos, foi apresentada pelos oficiais da Câmara de Natal, em diversas ocasiões, 
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como ineficiente e até mesmo danosa para a campanha e o bom andamento da colonização. A 

argumentação dos camarários fazia menção, também, aos ganhos obtidos pela Coroa com a 

consolidação da conquista e o desenvolvimento da atividade pecuária no sertão, que seriam 

resultantes, principalmente, das ações dos homens identificados como moradores da capitania do 

Rio Grande. 

 Como já frisamos, esse tipo de estratégia para conseguir mercês não era algo incomum na 

América portuguesa. É o que nos aponta Helidacy Maria Muniz Corrêa, que chamou a atenção 

para o fato de que os oficiais da Câmara de São Luís buscaram enaltecer os próprios feitos – e de 

seus antepassados – no processo de “conquista e defesa da capitania” como forma de obter 

privilégios. No caso apontado pela autora, os “homens bons” do Maranhão, logo após o 

estabelecimento do concelho, em 1619, requereram as mesmas honras dos “cidadãos do Porto”, 

pleiteando, com isso, alcançar distinção social.
597

 

No documento redigido pelos oficiais da Câmara de Natal nos chama a atenção o fato de 

que eles declaravam à Coroa o fim dos conflitos pela posse colonial sobre as terras dos sertões do 

Rio Grande, à custa de suas vidas e fazendas. Faziam isso, portanto, com o objetivo de obter 

privilégios junto ao monarca, justificando com seus próprios feitos e serviços prestados os 

motivos que justificariam o seu merecimento. A exemplo do significado que essas regalias – caso 

tivessem sido concedidas – teriam para os “homens bons” da capitania do Rio Grande, podemos 

citar que, dentre as prerrogativas do concelho de Évora, estavam a proibição de interferência das 

autoridades régias nas atribuições da Câmara e a garantia (estabelecida em 1717 e 1721) de que o 

exercício de cargos municipais nas gerações futuras estaria restrito aos filhos e netos dos 

oficiais.
598

 

A esse respeito, devemos destacar que os camaristas, ao requerer esses privilégios, 

também referenciavam as “grandes tiranias que conosco estão usando os capitães-mores, que à 
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terra vêm governar”,
599

 enfatizando as relações conflituosas estabelecidas entre concelhios e 

moradores, de um lado, e esses capitães-mores, de outro. Provavelmente, pretendiam eliminar as 

interferências desses funcionários régios sobre os assuntos de alçada – e interesse – dos homens 

da Câmara, diminuindo a influência de agentes externos, enviados pela Coroa, no governo da 

capitania do Rio Grande. Além disso, se houvesse parecer positivo de Sua Majestade, esses 

homens teriam garantias de perpetuação dos mesmos grupos familiares nos cargos do Senado da 

Câmara de Natal. 

Os oficiais da Câmara de Natal, portanto, declaravam o fim da Guerra dos Bárbaros com 

o interesse de se distinguir socialmente – entre os moradores da capitania do Rio Grande e diante 

de outras câmaras da América portuguesa. Faziam isso, entretanto, a despeito da continuidade de 

algumas hostilidades entre indígenas e moradores da capitania. A partir de então, esses episódios 

não seriam mais tratados, em geral, como assunto de guerra, mas como eventos pontuais e que 

não demandariam grandes mobilizações de recursos e de tropas. 

A exemplo disso, pode-se citar que, em 1724, ao tratar de roubos e mortes de gado 

praticados pelos indígenas que estavam aldeados na Capela, na ribeira do Ceará-Mirim, o 

capitão-mor José Pereira da Fonseca limitou-se a prover o sargento-mor da dita ribeira como 

administrador dos índios aldeados na capitania. Afirmava ser pouco provável a ocorrência de 

novos levantes – apesar do tom alarmado adotado pelos camaristas na ocasião –, pois os tapuias 

tinham pouco poder no sertão, em número reduzido e padecendo de fome.
600

 No geral, a tônica 

das questões camarárias envolvendo os indígenas a partir de então seria muito mais dirigida ao 

aproveitamento da sua mão de obra e às dificuldades encontradas nesse sentido, ligadas, segundo 

os moradores e autoridades, à rebeldia e à insubmissão dos índios aldeados.
601

 

Nesse sentido, para o caso específico das pescarias, Lunara Morais cita exemplos dessa 

resistência e das reclamações dos colonos quanto à forma de proceder dos indígenas quando eram 

designados para essa atividade. Nas décadas de 1720 e de 1730, haveria algumas reclamações dos 

moradores e autoridades do Rio Grande que diziam respeito ao abandono das redes antes do 

tempo por parte dos nativos ou à tomada dos peixes para sustento próprio. A autora aponta, ainda, 
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que a fome e a falta de pagamento por parte dos colonos – aspectos que eram enfatizados pelos 

religiosos – estavam entre as razões que levavam os nativos aldeados a agirem dessa forma.
602

 

A falta de controle sobre os nativos aldeados, portanto, se mostrava um problema sério. 

Tão sério que, em 1725, os oficiais da Câmara de Natal demonstraram estar bastante preocupados 

com o controle sobre os indígenas das aldeias e, contradizendo o que havia sido afirmado em 

1722, defenderam a necessidade de novas ações de guerra contra os nativos do sertão. 

Afirmavam que os índios aldeados nas ribeiras do Apodi, Piranhas, Piancó e Assu continuavam 

causando problemas para os moradores. Argumentavam que esses “alarves dragadores de carne 

humana” haveriam de continuar sempre “infieis”, praticando “suas traisoens”, e que, a fim de 

garantir o controle sobre eles e a segurança dos colonos, as companhias dos paulistas presentes na 

capitania do Rio Grande deveriam ser aumentadas.
603

   

Essa preocupação, a nosso ver, pode estar relacionada ao fato de um dos camarários de 

1725, o capitão José Francisco de Sousa, ser possuidor de terras na ribeira do Apodi (ver quadro 

12, em anexo), uma das localidades em que os indígenas estariam inquietos. Como morador e 

sesmeiro, seria natural que, em uma situação de ameaça, buscasse proteção para o 

desenvolvimento de suas atividades econômicas. Percebe-se, portanto, que, quando convinha aos 

interesses dos oficiais da Câmara de Natal, os problemas causados pelo “gentio bárbaro” ainda 

poderiam ser apresentados à Coroa como indicadores de que a guerra contra os povos 

denominados tapuias continuava viva. Concordando com a assertiva de Russell-Wood, percebe-

se que o exercício do poder político nos concelhos coloniais auxiliava as elites locais a 

articularem e defenderem seus próprios interesses,
604

 mesmo que sob a justificativa de agirem em 

nome do bem comum e dos anseios de Sua Majestade.  

Pode-se afirmar, a partir dos elementos aqui expostos, que a década de 1720 seria o 

momento em que as autoridades da capitania já apresentavam o território do Rio Grande como 

algo consolidado, em virtude da presença cada vez maior de moradores nas ribeiras situadas de 

leste a oeste e do relativo controle que a Câmara começava a exercer – em menor ou maior grau – 
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sobre esses espaços. Entretanto, a ocorrência de eventos pontuais de resistência por parte dos 

nativos aldeados e/ou estabelecidos nas proximidades das povoações demonstra que o nível de 

integração dessas áreas à sede do concelho e ao centro do império lusitano continuaria variando 

ao longo dos anos, permanecendo um imaginário que ainda associava os sertões à falta de ordem 

e à ausência do Estado, assim como mantinha a imagem dos povos indígenas que habitavam 

essas áreas vinculada às noções de barbárie, hostilidade e revolta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de conquista do sertão da capitania do Rio Grande, entre os anos finais do 

século XVII e o início do século XVIII, foi marcado por intensos conflitos entre os moradores 

luso-brasileiros e os diversos grupos indígenas que ocupavam esses espaços. Apesar das ideias 

que atribuíam ao sertão colonial a imagem de um espaço vazio e a possibilidade de 

enriquecimento rápido, o que se verificou no contexto da Guerra dos Bárbaros é que seriam 

reforçados, principalmente, a concepção que associava essas vastas áreas da América portuguesa 

à desordem, à barbárie e ao perigo. O pleno aproveitamento desses espaços para os fins 

econômicos ligados à colonização estaria atrelado à repressão aos povos nativos que ali viviam, 

cujas ações de resistência visavam à defesa de seus territórios tradicionais. Tal processo contou 

com a atuação de diversos agentes coloniais, dentre os quais buscamos destacar os oficiais que 

compunham o Senado da Câmara da cidade do Natal. 

Nesse sentido, verificou-se a presença desses homens entre os agentes desse processo de 

expansão na capitania do Rio Grande – retomado nas décadas de 1660, 1670 e 1680 –, que partiu 

das ribeiras situadas na porção leste da capitania em direção aos sertões próximos aos rios Acauã, 

Açu, Panema, Apodi e Mossoró. Indivíduos com ativa participação no concelho sediado em 

Natal, como os capitães Teodósio da Rocha e Antônio Lopes de Lisboa e o alferes Felipe da 

Silva, estariam entre os solicitantes de terras nessas localidades, demonstrando uma clara 

associação entre poder político – através do exercício de cargos na Câmara – e econômico. As 

dificuldades encontradas para o desenvolvimento da colonização nesses espaços, associadas, 

sobretudo, à resistência indígena, levaria às solicitações de auxílio militar, feitas pelos oficiais do 

concelho junto aos governos das capitanias de Pernambuco, da Paraíba e ao Governo Geral do 

Estado do Brasil. 

A própria vinda dos paulistas, liderados inicialmente pelo Mestre-de-Campo Domingos 

Jorge Velho, se deu – em princípio – como uma resposta aos apelos dos ocupantes dos cargos da 

Câmara de Natal, que contava com a presença de possuidores de terras no sertão – portanto, 

homens interessados na repressão às ações de resistência dos indígenas no sertão – entre aqueles 

que compunham os seus quadros. Nesse contexto, é possível perceber os homens – e seus 

interesses – por trás das ações institucionais, já que a dificuldade de efetivo controle sobre esses 

espaços situados distantes da costa representariam um prejuízo para esses sesmeiros. Percebe-se, 

assim, que a concepção dos sertões enquanto áreas disponíveis para o avanço da presença 
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colonial na América e detentoras de grandes potencialidades para a geração de riquezas, o que 

beneficiariam os moradores e a Coroa, estaria entre as principais motivações ligadas a esse 

processo de expansão. Por outro lado, as reações dos indígenas, buscando a defesa de seus 

territórios, e a distância desses sertões com relação aos centros do poder civil e eclesiástico – 

concentrados, sobretudo, na faixa litorânea – reforçariam as ideias que associavam esses espaços 

à falta de controle régio, conferindo legitimidade às ações de “guerra justa”. 

Entre as justificativas ligadas à guerra, intentou-se analisar de que maneira essas 

concepções sobre os sertões coloniais estavam associadas à percepção que se possuía acerca dos 

indígenas que habitavam esses espaços. Os escritos produzidos no âmbito da Câmara de Natal, 

dessa forma, permitiram verificar que o domínio sobre a terra demandava um controle sobre essas 

populações nativas, percebidas pelos colonos a partir da noção de selvageria. As ações desses 

“outros”, sobre quem a colonização avançava, impuseram condições a esses movimentos, 

influenciando também o ritmo desse processo. Percebemos que, sobretudo nos eventos iniciais da 

Guerra dos Bárbaros no Rio Grande – entre fins da década de 1680 e princípios da década de 

1690 – a resistência indígena não apenas dificultou o estabelecimento de colonos nos sertões, 

como passou a representar uma ameaça para a cidade do Natal e demais povoações da faixa 

costeira. Mesmo após os primeiros acordos de paz, na década de 1690, e a fixação de um número 

cada vez maior de moradores nas ribeiras do sertão da capitania, é visível, na documentação 

analisada, que esse clima de ameaça continuou sendo relatado pelos oficiais do concelho e por 

outras autoridades da capitania. 

O limite entre mundo ordenado e o sertão, dessa maneira, seria uma fronteira que se 

moveria constantemente, não apenas em função do avanço da sociedade colonial sobre os 

territórios indígenas, mas também pelas ações desses nativos, que faziam com que as povoações 

litorâneas – previamente estabelecidas – assumissem uma postura defensiva diante de seus 

ataques, como no caso da “fronteira” de Capelinha, estabelecida por ex-camarários no ano de 

1694. Percebe-se, portanto, que os níveis de integração dos diversos espaços da capitania do Rio 

Grande variaram bastante entre si e ao longo do período estudado, demonstrando que a conversão 

dos espaços “vazios” em território não ocorreu como um processo ininterrupto ou inexorável de 

avanço em direção ao oeste. 

A distinção entre indígenas aldeados – em tese, já submetidos à lógica colonial – e “de 

corso”, reforçada em princípios do século XVIII, demonstra que o modo de vida errante e a 
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continuidade das práticas de hostilidades contra os colonos por parte dos nativos, atacando as 

fazendas e facilitando as fugas de escravos para o sertão, foram constantemente utilizadas pelos 

“homens bons” do Rio Grande como justificativa para a continuidade da guerra e para o cativeiro 

desses índios. Alguns desses indígenas, como discutido no capítulo 3, ainda tomariam parte nas 

tropas que atuaram na conquista dos sertões do Rio Grande, demonstrando não simplesmente 

uma submissão aos interesses coloniais, mas que também se constituíram em agentes desse 

processo, que buscaram rearticular suas relações políticas e defender os seus próprios interesses. 

A forma como procediam – segundo os oficiais camarários, longe do comportamento ideal para 

um soldado agregado ao Terço dos paulistas ou às tropas das ordenanças – seria somada aos 

argumentos em favor de sua sujeição pela escravidão.  

Não seria por acaso que esses mesmos moradores figurariam entre aqueles que mediaram 

acordos de paz, como o já citado capitão Teodósio da Rocha, e realizaram entradas contra o 

“gentio bárbaro”, a exemplo do coronel Manoel Gomes Torres. A condição de sesmeiros de 

muitos desses indivíduos nos auxiliaram a compreender os interesses ligados ao controle sobre o 

espaço da capitania, através da repressão aos indígenas, e à submissão desses índios a partir das 

ações bélicas, que poderia leva-los à condição de cativos ou aldeados, trabalhadores livres sob a 

tutela – geralmente questionada pelos camaristas – dos religiosos.  

Levando em consideração os interesses desses homens da Câmara de Natal, analisamos as 

intensas disputas entre os moradores da capitania, identificados pelos oficiais do concelho como 

“filhos da terra”, e aqueles que haviam vindo “de fora” para atuar na guerra contra os indígenas. 

O processo de conquista dos sertões do Rio Grande, portanto, contou com a participação de 

agentes diversos, cujas articulações políticas também se mostraram bastante variáveis ao longo da 

chamada Guerra dos Bárbaros. Nessas articulações, era expediente comum entre os homens que 

ocupavam cargos no concelho, os requerimentos e as reclamações, “em nome do povo”. 

Percebeu-se, ademais, que esses homens estavam entre os agentes interessados nesse processo, 

atuando para efetivar a conquista e consolidar a presença colonial nos diferentes espaços da 

capitania. Além de sua atuação política na Câmara, deve-se destacar a participação desses 

personagens nos eventos da própria guerra, como oficiais das ordenanças e/ou como soldados do 

Terço dos Paulistas, demonstrando que as relações estabelecidas entre esses diversos grupos que 

tomaram parte na conquista eram extremamente complexas.  
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A afinação de boa parte desses homens com a atuação do pernambucano Bernardo Vieira 

de Melo, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, por exemplo, correspondia 

tanto à concordância com a forma como esse capitão-mor conduziu a guerra, quanto ao interesse 

de afastar os paulistas das terras dos sertões que, aos poucos, vinham sendo conquistadas e 

integradas ao território colonial. Entretanto, os conflitos posteriores com o Governo de 

Pernambuco, ocasionados por disputas referentes ao acesso à mão de obra escrava indígena, 

evidenciaram, mais uma vez, essas variações de que temos falado; além de ter demonstrado – a 

partir das afirmações dos próprios camaristas – que os moradores do Rio Grande tiveram acesso 

aos escravos cativados em “guerra justa”, levando-os a atuar em defesa dessa posse a partir do 

concelho da cidade do Natal. Recorrer ao rei, em momentos como esse, mostrou-se uma maneira 

eficiente de resguardar os interesses das elites locais diante das ações dos agentes externos à 

capitania do Rio Grande. 

O próprio acesso desse grupo de homens que exerceram a governança local às terras 

doadas no litoral e no sertão, em princípios do século XVIII, possibilitou perceber que mais um 

dos objetivos desses colonos – verificado entre as preocupações dos camarários desde a chegada 

das primeiras tropas de Pernambuco e dos paulistas – foi concretizado. A participação na guerra, 

que punha em risco suas vidas, e o sustento das tropas, que onerava as suas fazendas, foram 

elementos comumente associados aos requerimentos de sesmaria e de outras mercês régias. Um 

dos exemplos mais importantes nesse sentido foi verificado em 1722, quando os oficiais da 

Câmara de Natal solicitaram – em função do zelo com que teriam atuado nas guerras contra os 

indígenas na capitania do Rio Grande – as mesmas honras dos concelhos de Évora, Porto e 

Braga, buscando obter distinção social e privilégios junto à Coroa. 

As ações empreendidas pelo Senado da Câmara de Natal e seus homens – organizando 

entradas contra os nativos do sertão e sustentando as tropas coloniais e postos militares, como o 

presídio do Assu –, além das medidas adotadas pelo concelho no sentido de organizar e regular o 

espaço da capitania, que vinham sendo adotadas desde as últimas décadas do século XVII e que 

foram intensificadas ao longo do século XVIII, demonstram que essa instituição esteve presente 

nas ações ligadas à construção do território da capitania do Rio Grande. De um sertão “vazio” e 

repleto de indígenas considerados hostis passou-se a um espaço interligado economicamente à 

zona costeira, no qual a influência política da Câmara também se fazia visível; apesar dessas 

interferências terem se dado em um nível menor do que nos espaços situados mais próximos da 
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cidade do Natal. Mesmo que fosse uma instituição na qual pudemos verificar discordâncias e 

mudanças quanto à melhor maneira de se proceder diante dos conflitos contra os indígenas, a 

Câmara de Natal – enquanto uma das representações do poder régio no Rio Grande – esteve entre 

os elementos que favoreceram o processo de conquista, convertendo os sertões da capitania em 

parte integrante do território colonial, além de ter possibilitado aos seus oficiais um espaço de 

atuação política, através do qual puderam alcançar seus objetivos individuais. 

A pluralidade de posicionamentos verificados na correspondência dessa instituição com as 

diferentes instâncias do poder político no império demonstrou que a composição do concelho da 

cidade do Natal era bastante heterogênea, reunindo indivíduos com interesses diversos. 

Entretanto, alguns desses posicionamentos carecem de explicações mais aprofundadas, sendo 

necessários estudos futuros, de caráter prosopográfico, que serão bastante úteis para esclarecer as 

relações que esses indivíduos estabeleceram entre si e com os grupos provenientes de outras 

partes do Estado do Brasil, contribuindo para avançar mais na compreensão de determinadas 

posições assumidas pela Câmara de Natal nesse contexto, assim como as suas variações. 

Portanto, a atuação das elites locais na Guerra dos Bárbaros, assim como outros enfoques 

possíveis para o período em questão, continua um campo aberto às pesquisas interessadas na 

História do Rio Grande colonial. 
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sobre decisão dos oficiais da Câmara e moradores de Natal de se fazer um presídio no sertão do 

Açu, que seria sustentado por seis meses pelas farinhas dadas pelos moradores. AHU-RN, Cx. 1, 

D. 42. 

 

CARTA do [capitão-mor do Rio Grande do Norte], Salvador Álvares da Silva, ao rei [D. João V], 

sobre a destruição que os índios “Caboré-Açu” fizeram na Ribeira do Açu, como vingança do 

ataque que sofreram dos vaqueiros. AHU-RN, Cx.1, D. 68. 

 

CARTA do coronel Miguel Barbalho ao capitão-mor desta capitania [do Rio Grande] Domingos 

Amado. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 55. **/**/1716. 

 

CARTA do Governador Geral de Pernambuco e capitanias anexas aos oficiais da Câmara de 

Natal. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fl. 131. 28/03/1713. 

 

CARTA do Governador de Pernambuco aos oficiais da Câmara de Natal. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 75, Livro 5, fl. 119v e 120. 30/09/1712. 

 

CARTA do Governador Geral e Arcebispo, Manoel da Ressurreição, ao Senado da Câmara de 

Natal. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 147 e 147v, 18/01/1690. 

 

CARTA do mestre-de-campo do Terço dos Paulistas, Manuel Álvares de Morais Navarro, ao rei 

[D. Pedro II] sobre a ordem para que o Terço dos Paulistas se retire da Campanha do Rio Grande 

e enviando pedido dos moradores apoiando a sua permanência na capitania. AHU-RN, Cx. 1, D. 

52. 

 

CARTA do mestre-de-campo do Terço dos Paulistas, Manuel Álvares de Morais Navarro, ao rei 

[D. Pedro II] sobre as vitórias que teve na Ribeira do Açu contra os índios tapuias “Janipabassu, 

da nação Paiacu”; e queixando-se do capitão-mor do Rio Grande do Norte, Bernardo Vieira de 

Melo, pela falta de apoio. AHU-RN, Cx. 1, D. 50. 

 

CARTA do padre superior da aldeia de Guaraíras, José da Silveira, ao juiz Manoel Gonçalves 

Branco. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 51v e 52. 17/08/1716. 

 

CARTA do sargento-mor José de Morais Navarro ao capitão-mor Domingos Amado. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 54 e 54v. 12/10/1716. 

 

CARTA dos oficiais do Senado da Câmara ao Arcebispo e Governador Geral do Estado. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 117v, 118 e 118v, 22/01/1689. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, 

fls. 74 e 74v, 24/04/1696. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, 

fls. 84 e 84v, 02/09/1697. 
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CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, 

fls. 85, 02/07/1698. 

 

CARTA dos Oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, 

fls. 123-123v.  **/**/1702. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 4, 

fls. 7 e 7v, 02/08/1702. 

 

CARTA dos Oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 4, 

fls. 7v, 8 e 8v, 03/08/1702. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal a Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 4, 

fls. 19 e 19v, 04/02/1704. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, 

fls. 72v e 73. 02/05/1710.  

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, 

fl. 143 e 143v. 06/03/1720. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade, o rei de Portugal. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 3, fls. 48 e 48v, 27/07/1694. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Bispo de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, 

Livro 3, fl. 95v, 05/05/1700. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Bispo e Governador de Pernambuco. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 116, 116v e 117, 22/01/1689. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Bispo e Governador de Pernambuco sobre o 

requerimento do povo da capitania do Rio Grande. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 79, 

79v e 80. 28/03/1711. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara ao Capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 127v e 128, 02/06/1689. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, fls. 56 e 56v, 01/03/1695. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao capitão-mor André Nogueira da Costa. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 92v e 93. 30/08/1711. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao capitão-mor da capitania do Rio Grande, Salvador 

Álvares da Silva. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 120v e 121. 20/09/1712. 
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CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao capitão-mor Salvador Álvares da Silva. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 100v e 101. 02/12/1712. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco, D. Lourenço de 

Almeida. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 37 e 37v. 14/12/1715. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco, Félix José Machado 

Mendonça. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fl. 119. 12/09/1712. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco, Félix José Machado de 

Mendonça. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 100v e 101. 02/12/1712. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador Geral de Pernambuco, Félix José 

Machado. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 130 e 130v. 14/03/1713. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 2, fl. 108, 22/01/1688. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 2, fl. 108, 27/01/1688. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 3, fl. 95, 05/05/1700. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 4, fls. 10v-11v. **/**/1702. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 4, fl. 10v e 11. 08/08/1702. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 99, Livro 6, fls. 53 e 53v. 01/12/1716. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador de Pernambuco, João da Cunha Souto 

Maior. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 111v e 112, 29/05/1688. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao governador de Pernambuco, Manoel de Souza 

Tavares, sobre a Companhia dos Paulistas. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 137, 137v e 

138. 16/02/1720. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador Geral da Bahia. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 65, Livro 2, fls. 108 e 108v, 28/01/1688. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Governador Geral do Brasil e Arcebispo. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 137v, 138 e 138v, 20/11/1689. 
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CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Mestre-de-Campo Manoel Álvares de Morais 

Navarro, a requerimento do povo. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, fl. 97v e 98. 29/11/1700. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao Mestre-de-Campo Manoel Álvares de Morais 

Navarro. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, fl. 97. 22/11/1700. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao rei [D. Afonso VI] sobre o estado de ruína da 

Fortaleza dos Reis Magos e a falta de soldados, armas e munições. AHU-RN, Cx. 1, D. 7. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao rei [D. João V] informando que vários grupos 

indígenas das Ribeiras do Apodi, Piranhas, Piancó e Açu e alguns índios aldeados estarem 

inquietos; e pedindo que não se desfizessem as duas companhias do Terço dos Paulistas 

estacionados no Rio Grande do Norte, mas ao contrário que aumentassem os seus contingentes. 

AHU-RN, Cx. 2, D. 104. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao rei [D. João V] pedindo que, de acordo com o 

capitão-mor do Rio Grande do Norte, possam repartir os índios aldeados para o serviço dos 

moradores; e que os religiosos da Companhia de Jesus, que administram as aldeias de índios, 

sejam substituídos por religiosos mendicantes. AHU-RN, Cx. 1, D. 73. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao rei [D. João V], sobre as dificuldades que os 

moradores enfrentam por causa de um bando que o governador de Pernambuco, Felix José 

Machado, mandou lançar para que todos os tapuias cativos de sete anos para cima fossem 

remetidos para Pernambuco, para serem vendidos no Rio de Janeiro. AHU-RN, Cx. 1, D. 71. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal ao sargento-mor do Terço dos Paulistas, José de Morais 

Navarro. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 122v, 123 e 123v. 30/12/1712. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal aos padres da Companhia de Jesus que estão nas aldeias 

de Guajiru e de Guaraíras. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 4, fls. 12v, 10/02/1703. 

 

CARTA dos oficiais da Câmara de Natal, em resposta à carta de 26/03/1689, do Capitão-mor 

Agostinho Cézar de Andrade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 125v, 126 e 126v, 

31/03/1689. 

 

CARTA Patente de Capitão-mor das Entradas do Sertão passada pelo Capitão-mor da capitania, 

Bernardo Vieira de Melo, ao Capitão de Cavalaria Afonso de Albuquerque Maranhão. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, fls. 65v, 66 e 66v, 30/12/1695. 

 

CARTA Patente do Posto de Coronel de Cavalaria da Ordenança passada pelo Capitão-mor 

Paschoal Gonçalves de Carvalho a Jerônimo Cavalcanti de Albuquerque. IHGRN, LCPSCN. 

Caixa 65, Livro 2, fl. 96v, 12/04/1686. 

 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre cartas do capitão-mor 

do Rio Grande do Norte, Antônio Vaz Gondim, e dos oficiais da Câmara de Natal, acerca do 

estado de ruína da Fortaleza dos Reis Magos, da falta de munições e infantaria e a cerca da 

reconstrução da matriz [de Nossa Senhora da Apresentação]. AHU-RN, Cx. 1, D. 14. 
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CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre a nomeação de pessoas para o 

cargo de capitão-mor do Rio Grande do Norte. Resolução a nomear Gaspar de Sousa de Andrade, 

a 6 de Agosto de 1688. AHU-RN, Cx. 1, D. 28. 

 

CONSULTA do conselho ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre a representação dos moradores do 

Rio Grande do Norte, pedindo prorrogação do mandato do capitão-mor Bernardo Vieira de Melo, 

por três anos. AHU-RN, Cx. 1, D. 44. 

 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II], sobre carta do capitão-mor do Rio 

Grande do Norte, Bernardo Vieira de Melo, informando que os índios Canindé haviam 

abandonado o sítio em que estavam aldeados por causa da febre que matou muitos deles, 

nomeadamente o principal. AHU-RN, Cx.1, D. 47. 

 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre diversas cartas recebidas acerca 

do estado de ruínas da Capitania do Rio Grande do Norte e da Fortaleza dos Reis Magos por 

causa da Guerra dos Bárbaros. AHU-RN, Cx. 1, D. 35. 

 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II, sobre relatório do capitão-mor do Rio 

Grande do Norte, Bernardo Vieira de Melo, acerca da construção de um presídio na Ribeira do 

Açu e a forma de se pagar os gastos feitos na capitania com a Guerra dos Bárbaros. AHU-RN, 

Cx. 1, D. 45. 

 

MEMORIAL que a Câmara de Natal escreveu para ser levado à Sua Majestade. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 129, 129v, 130, 130v, 131 e 131v, 02/07/1689. 

 

ORDEM do Capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade par se buscar o gentio Tapuyo da Silva e 

todos os mais anexos a ele. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 128v e 129, 06/07/1689. 

 

ORDENS do Governador Geral, Mathias da Cunha, ao Coronel Antônio de Albuquerque da 

Câmara, sobre as entradas contra o gentio. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 100, 100v e 

101, 16/09/1687. 

 

PAPEL de pazes feita entre os índios tapuias e o capitão Teodósio da Rocha. IHGRN, LCPSCN, 

Caixa 99, Livro 6, fl. 8v. 28/07/1713. 

 

PROPOSTA feita pelo Capitão-mor André Nogueira da Costa aos homens repúblicos da 

capitania do Rio Grande. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 11v, 12, 12v e 13. 

12/12/1708. 

 

REGISTRO de uma patente do posto de Cabo do presídio do Assu, passada a Teodósio da Rocha 

pelo capitão-mor Bernardo Vieira de Melo. IHGRN, LCPSCN 3, Caixa 65, Livro 3, fls.fl. 80, 80v 

e 81, 13/06/1696. 

 

REQUERIMENTO do povo aos oficiais da Câmara de Natal, que o remeteu ao Bispo e 

Governador de Pernambuco. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, Livro 5, fls. 78-78v. 28/03/1711. 
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REQUERIMENTO do sargento-mor Pedro Borges e do capitão Francisco de Abreu de Lima ao 

príncipe regente [D. Pedro] pedindo confirmação de carta de sesmaria de terras na Ribeira do 

Ceará-Mirim, passada pelo governador-geral do Brasil Alexandre de Sousa Freire. AHU-RN, Cx. 

1, D. 10. 

 

REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara ao Capitão-mor. IHGRN, LCPSCN. Caixa 65, Livro 

2, fl. 55-55v, 23/08/1681. 

 

REQUERIMENTO dos oficiais dos oficiais da Câmara de Natal ao Mestre-de-Campo Manoel 

Álvares de Morais Navarro. IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 3, fls. 95v e 96, 05/05/1700. 

 

REQUERIMENTO do capitão das Ordenanças de Água Maré, [Guamaré], José de Brito de 

Macedo, ao príncipe regente [D. João] pedindo autorização para usar armas de fogo nas suas 

viagens do serviço real pelos sertões do Rio Grande do Norte e Pernambuco. AHU-RN, Cx. 9, D. 

6. 

 

REQUERIMENTO que o povo da capitania do Rio Grande fez ao Senado da Câmara. IHGRN, 

LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fl. 145 e 145v, 01/04/1690. 

 

SEGUNDA carta dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, 

Livro 5, fls. 73 e 73v. 02/05/1710. 

 

SEGUNDA carta dos oficiais da Câmara de Natal ao Capitão-mor Agostinho Cézar de Andrade. 

IHGRN, LCPSCN, Caixa 65, Livro 2, fls. 128 e 128v,  25/06/1689. 

 

TERCEIRA carta dos oficiais da Câmara de Natal à Sua Majestade. IHGRN, LCPSCN, Caixa 75, 

Livro 5, fls. 73v e 74. 02/05/1710. 

 

TERMO de ajuntamento e concordata feito entre o capitão-mor Domingos Amado, os oficiais da 

Câmara de Natal, o provedor da Fazenda Real e o sargento-mor do Estado, sobre os tapuias. 

IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fl. 55. 11/11/1716. 

 

TERMO de obrigação que os tapuias Panacu-Assu fizeram, e as condições que lhes foram 

propostas para irem para uma missão. IHGRN, LCPSCN, Caixa 99, Livro 6, fls. 58v e 59. 

18/01/1717. 

 

TERMO de vereação de 24/09/1674. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 3 e 3v. 

 

TERMO de vereação de 03/05/1676. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 9v. 

 

TERMO de vereação de 24/09/1678. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 22. 

 

TERMO de Vereação de 20/01/1680. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 32 e 32v. 

 

TERMO de vereação de --/01/1682. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 42v e 43. 

 

TERMO de vereação de 03/03/1682. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 43v. 
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TERMO de vereação de 07/03/1682. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 43v e 44. 

 

TERMO de vereação de 01/04/1689, IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 85. 

 

TERMO de Vereação de 05/05/1689. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 85v. 

 

TERMO de Vereação de 02/11/1689. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 88v e 89. 

 

TERMO de Vereação de 01/06/1690. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 92. 

 

TERMO de Vereação de 01/10/1690. IHGRN, LTVSCN, Caixa 1, Livro 1674-1698, fl. 93, 93v. 
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ANEXOS 

QUADRO 2: Camarários de 1687, 1688 e 1689, juntamente com suas respectivas sesmarias 

 

1687 

 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

 

 

 

 

 

Juízes 

ordinários 

Antônio Freire - - 

 

 

 

 

 

Teodósio Grassiman 

- Rio Jaguaribe (RN 1261); 1681 

- Rio Bonabuiu (CE 1445); 1685 

- Sítio da Barra dos Goaveiros 

(RN 0057); 

1706 

- Ribeira do Jaguaribe (CE 

0227); 

1707 

- Rio Carius, na ribeira do 

Jaguaribe (CE 0231); 

1707 

- Ribeira do Jaguaribe (CE 

0258); 

1707 

- Localidade de Pirituba, nas 

proximidades do rio Potengi (RN 

0068); 

1709 

Vereadores Manoel da […] - - 

Manoel Duarte de Azevedo - - 

Domingos da Rocha de Araújo - - 

Procurador Matias Camelo - - 

 

1688 

 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

Juízes 

ordinários 

Antônio Gonçalves de Ferreira - Rio Panema (RN 1264); 1682 

João da Costa de Araújo - - 

 

 

 

Vereadores 

 

Lázaro de Freitas Bulhões - Extremoz (RN 1266); 1679 

 

 

Manoel Gomes Torres 

- Entre os rios Apodi e Jaguaribe 

(RN 0050); 

1706 

- Ribeiras dos rios Jacu e 

Curimataú (RN 0093); 

1710 

- Rio Catu (RN 0140); 1711 

- Cidade do Natal (RN 0985); 1719 

André Freire Carneiro - - 

Procurador Gaspar Rebouças Malheiros - - 

 

1689 

 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

 

Juízes 

ordinários 

Felipe da Silva - Ribeira do Assu (RN 0043); 1680 

 

Francisco Gomes 

 

- Rio Mundaú, na ribeira do 

Acaraú (CE 0029); 

1682 

- Ribeira do Camurupim (RN 

0080); 

1709 
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Vereadores 

 

 

Francisco Lopes 

- Ribeiras do Mipibu e do 

Pirangi (RN 0047); 

1670 

- Várzea do Mipibu e Goiana 

(RN 0028); 

1670 

- Cidade do Natal (RN 1250); 1690 

José de Araújo (se mudara e estava 

faltando a muitas vereações, sendo 

substituído no mês agosto) 

- Riacho das Favelas (CE 0353); 1717 

- Riacho Santo Antônio (CE 

0356); 

1717 

Francisco da Costa Travassos (eleito no 

barrete, em agosto) 

- Rio do Fogo (RN 0056); 1706 

Gaspar Freire de Carvalho - - 

Procurador Pedro Martins Baião - Ribeira do Potengi (RN 0445). 1736 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; e Plataforma SILB. 
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QUADRO 3: Homens que exerceram cargos oficiais na Câmara da cidade do Natal e que 

foram citados na determinação do concelho de 1680, ordenando que construíssem suas 

casas na referida cidade 

 

Nomes      

Exercício de cargos oficiais no 

Senado da Câmara de Natal 

 

Sesmaria(s) 

 

Outras 

informações 
Até 1680  A partir de 1681 Localidade Ano 

 

Antônio Diniz 

Negrão 

 

- Juiz ordinário 

(1672); 

- Procurador 

(1678); 

- Vereador 

(1679); 

- Juiz ordinário 

(1683); 

 

 

- 

 

 

- 

- Referenciado 

como alferes; 

 

Antônio Gomes 

Torres 

- Juiz ordinário 

(1675 e 1679); 

- Sem referência 

de cargo (1684); 

- Juiz ordinário 

(1686); 

- Entre os rios 

Panema e 

Jaguaribe (RN 

1264); 

1682; - Referenciado 

como capitão; 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1685; - Ribeira do 

Apodi (RN 0373); 

1717 

 

Antônio 

Gonçalves 

Cabral 

- Procurador 

(1679); 

- Juiz ordinário 

(1682); 

- Ribeira do rio 

Acauã (RN 

0042); 

1680; - Referenciado 

como tenente; 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1680; 

 

 

 

Antônio Freire 

 

 

- 

- Procurador 

(1683); 

- Juiz ordinário 

(1687); 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- Aparece nos 

Termos de 

Vereação como 

registrador de 

gado em 

Tamatanduba nos 

anos de 1674, 

1678 e 1680; 

 

 

 

Felipe da Silva 

 

 

- Juiz ordinário 

(1676); 

- Vereador 

(1678); 

- Vereador 

(1683); 

- Juiz ordinário 

(1686, 1689 e 

1698); 

- Ribeira do Assu 

(RN 0043); 

1680; - Referenciado 

como alferes; 

João Marfim 

(Martins?) 

Vieira 

 

- Juiz ordinário 

(1672); 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1676; 

Manoel Pereira 

Soares 

 

- Vereador 

(1675); 

- Sem referência 

de cargo (1702); 

 

- 

 

- 

- Referenciado 

como tenente; 

 

Manoel 

Rodrigues da 

Rocha 

 

 

- Procurador 

(1677); 

- Vereador 

(1687); 

- Entre os rios 

Panema e 

Jaguaribe (RN 

1264); 

1682;  

- 

Pedro da Costa 

Faleiro 

- Juiz ordinário 

(1679); 

- Juiz ordinário 

(1694 e 1697); 

- - - Referenciado 

como capitão; 
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Pedro da Silva 

Cardoso 

- Juiz ordinário 

(1673); 

 - Entre os rios 

Panema e 

Jaguaribe (RN 

1264); 

1682; - Referenciado 

como sargento-

mor; 

 

 

 

 

 

 

Teodósio 

Grassiman 

 

 

 

 

- Procurador 

(1674); 

- Vereador (1676 

e 1679); 

 

 

 

 

- Juiz ordinário 

(1687 e 1710); 

- Sem referência 

de cargo (1706); 

 

 

 

 

 

- Cinco 

concessões na 

ribeira do rio 

Jaguaribe (RN 

1261, CE 1445, 

CE 0227, CE 

0231 e CE 0258); 

1681, 

1685 e 

1707; 

- Referenciado 

como Tenente; 

- Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1677, 

1680, 1711; 

- Sítio da Barra 

dos Goaveiros, no 

sertão do Rio 

Grande (RN 

0057); 

1706; 

- Localidade de 

Pirituba, nas 

proximidades do 

rio Potengi (RN 

0068); 

1709 

 

Tomé Pires 

- Juiz ordinário 

(1678). 

 

- 

- Terras próximas 

aos rios 

Guayanna 

Nambutihu605 e 

Mipibu (RN 

0022). 

1675. - Referenciado 

como capitão de 

infantaria. 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB. 
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 Segundo informações contidas na Plataforma SILB, esse rio corresponde ao Urucara, que se localiza onde hoje 

seria o município de Arês-RN. 
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QUADRO 4: Homens repúblicos da capitania do Rio Grande que, em 1708, assinaram o 

parecer favorável à proposta do capitão-mor André Nogueira da Costa de dar continuidade 

à guerra contra os índios Janduí 

 

Nomes      

Exercício de cargos oficiais no 

Senado da Câmara de Natal 

 

Sesmaria(s) 

 

Outras 

informações 
Até 1708 A partir de 1709 Localidade Ano  

 

Antônio Dias 

Pereira 

- Procurador 

(1696); 

 

- Juiz ordinário 

(1709, 1714 e 

1719); 

- Rio Salgado, na 

ribeira do Jaguaribe 

(CE 0958); 

1710 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1695, 

1710, 1715 e 

1720; 
- Ribeira do Mossoró 

(RN 0336); 

1713 

- Apodi (RN 0348); 1716 

- Lagoa Assu-mirim, 

na ribeira do Porto de 

Touro (RN 0376); 

 

1717 

 

Antônio Lopes 

de (Lisboa?) 

- Procurador 

(1675); 

- Vereador (1693 

e 1696); 

- Sem referência 

de cargo (1700 e 

1703); 

 

 

- 

- NE (RN 0023); 1674 - Atuou como 

almotacé no ano 

de 1676; 
- Rio Açu (RN 

0030
606

); 

1676 

- Rio Choro, na 

capitania do Ceará (CE 

0013); 

1680 

- Rio do Fogo (RN 

0056); 

1706 

 

 

Bento Correa da 

Costa 

- Sem referência 

de cargo (1703); 

 

 

 

- Vereador 

(1716); 

- Utinga, na ribeira do 

Potengi (RN 0072); 

1709  

 

 

- 
- Ilhargas do Assu, na 

ribeira do Assu (RN 

0419); 

 

1716 

- Rio do Meio (RN 

0919); 

1733 

Bento Teixeira 

Ribeiro 

- Sem referência 

de cargo (1700); 

- Juiz ordinário 

(1715); 

- Ribeira do Paraibu 

(RN 0094); 

1710  

- 

- Mipibu (RN 0335); 1712 

Diogo Pereira 

Malheiros 

- Sem referência 

de cargo (1699); 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1697; 

 

Domingos da 

Silveira 

 

- 

- Procurador 

(1711); 

- Vereador 

(1717); 

- Juiz ordinário 

(1727); 

- Ribeira do Pirangi 

(RN 0095); 

1711  

- 

 

Gonçalo da 

Costa Faleiro 

 

 

 

 

- Procurador 

(1693); 

- Juiz ordinário 

(1696 e 1698); 

- Sem referência 

de cargo (1705); 

- Juiz ordinário 

(1711); 

- Ribeira do Pirangi 

(RN 0038); 

1679 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1685, 

1689 e 1691; 
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 A localização dessa sesmaria foi referenciada a partir de MEDEIROS FILHO, Olavo de.  Índios do Açu e do 

Seridó. 1984. p. 101. 
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Inácio Pereira 

 

- 

- Sem referência 

de cargo (1708); 

- Vereador 

(1714); 

 

- Riacho dos Porcos, na 

ribeira do Jaguaribe 

(CE 1351); 

1743 - Atuou como 

almotacé no ano 

de 1715; 

 

João Barbosa de 

Góis 

 

- 

- Vereador (1726 

e 1731); 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1715 e 

1727; 

 

 

José Barbosa 

Leal 

- Vereador 

(1695); 

 

 

- 

- Entre os rios Apodi e 

Jaguaribe (RN 0050); 

1706  

- 

- Serra do Patu, na 

ribeira do Piranhas (RN 

0049); 

1706 

 

Manoel Correa 

Pestana 

 

 

- 

- Sem referência 

de cargo (1708); 

- Vereador 

(1713); 

- Cidade do Natal (RN 

0970); 

1716 - 

Manoel da Silva 

Queiroz 

 

- 

- Vereador 

(1712); 

- Juiz ordinário 

(1725); 

- NE (RN 0143); NE - Atuou como 

almotacé no ano 

de 1713; 

 

Manoel 

Gonçalves 

Branco 

- Procurador 

(1690 e 1698); 

- Juiz ordinário 

(1693). 

- Juiz ordinário 

(1716 e 1720); 

 

 

- 

 

 

- 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1686, 1691, 

1692 e 1717; 

Manoel Tavares 

Guerreiro 

 

- 

- Juiz ordinário 

(1714 e 1720); 

- Ribeira do Jundiaí 

(RN 0337); 

1713 - Atuou como 

almotacé no ano 

de 1710; 

 

 

Roque da Costa 

Gomes 

 

- 

- Juiz ordinário 

(1709 e 1741). 

- Ponta do Mel, na 

ribeira do Paneminha 

(RN 0067); 

1706 - Atuou como 

almotacé no ano 

de 1710. 

- Cidade do Natal (RN 

1146); 

1734 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0415). 

1735 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB. 
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QUADRO 5: Moradores que assinaram o requerimento do povo da capitania aos oficiais da 

Câmara de Natal, datado de março de 1711 

 

Nomes      

Exercício de cargos oficiais no 

Senado da Câmara de Natal 

 

Sesmaria(s) 

 

Outras 

informações 
Até 1711 A partir de 1712 Localidade Ano  

Amaro Dias 

Moreira 

- - Vereador 

(1733); 

- - - 

 

 

 

 

 

Antônio da 

Gama Luna  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- Cidade do Natal (RN 

1130); 

1731 - Atou como 

alcaide, aferidor 

de pesos e 

medidas e 

carcereiro da 

Câmara por 

diversas 

ocasiões entre 

as décadas de 

1680 e de 1720. 

 

 

 

 

Antônio da 

Silva de 

Carvalho 

-Vereador (1710); - Procurador 

(1739) 

- Salgado da Ribeira 

(RN 1271); 

1705 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1711, 

1733 e 1740; 
- Serra do Patu (PB 

0074); 

1708 

- Cajupiranga (RN 

0102); 

1711 

- Cidade do Natal (RN 

0978); 

1718 

- Cidade do Natal (RN 

0993); 

1718 

Antônio Duarte - - - - - 

Antônio Pereira 

Baião 

- - - - - 

Antônio Pereira 

de Azevedo 

- - - Ribeira do Pitimbu 

(RN 0097); 

1711 - 

Balthazar 

Gonçalves de Sá 

- - - Ribeira do Mipibu 

(RN 0343); 

1713 - 

Diogo de Melo 

de Albuquerque 

- - - - - 

Estevão Correa 

 

- - - - - 

Francisco Lopes 

Pimentel 

- - - - - 

 

Gonçalo Ribeiro 

Boto 

 

- 

 

- 

- Riacho da 

Emboassica (RN 

0062); 

1706 - Atuou como 

almotacé no ano 

de 1693; 

João Antunes de 

Aguiar 

- - - - - 

 

João Batista 

Freire 

 

 

- 

 

 

- 

- Cidade do Natal (RN 

0962); 

1711 - Atuou com 

escrivão interino 

da Câmara no 

ano de 1712; 

João Barbosa 

Pimentel  

- Vereador 

(1709); 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1710; 
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João Dias 

Ferreira 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1714 e 

1719; 

 

José Barbosa de 

Souza 

 

- 

 

- 

- Cidade do Natal (RN 

0949) 

1706  

- 

- Cidade do Natal (RN 

0957) 

1709 

José Carneiro 

Falcão 

- - - - - Atuou como 

alcaide no ano 

de 1696; 

 

 

José de Amorim 

- Vereador (1692 

e 1694); 

- Procurador 

(1697); 

- Sem referência 

de cargo (1701); 

 

- 

- Localidade de 

Flecheiras, na capitania 

da Paraíba (PB 0055);  

1705 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1686, 

1687 e 1690. 

José Moreno 

Figueira 

- - - - - 

José Raposo 

Dias 

- - - - - 

 

José Ribeiro de 

Faria 

 

- 

- Vereador 

(1712); 

- Procurador 

(1714); 

- Sítio Rabo de Bugia, 

na ribeira do Assu (RN 

0409); 

1735 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1711, 

1720 e 1723; 

Lourenço 

Ferreira de 

Souza 

- - - - - 

 

Manoel da 

Gama de Araújo 

- Sem referência 

de cargo (1702); 

- Vereador 

(1710); 

 

- 

- Rio Pium (RN 0099); 1711 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1709 e 

1711; 

Manoel de 

Souza Correa 

 

- - - Ribeira do Jaguaribe 

(CE 1314); 

1739 - 

Manoel 

Marques Vieira 

 

- - - - - 

Manoel Martins 

Baião 

 

- - - - - 

 

Pedro Ferreira 

de Melo 

 

 

 

 

- 

- Vereador (1714 

e 1719); 

- Ribeira do Pirangi 

(RN 0394); 

1718 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1711 e 

1715; 

 

Pedro Martins 

Baião 

 

 

- Procurador 

(1689); 

 

- 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0445); 

1736 - Atuou como 

almotacé no ano 

e 1681 e 1686 
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Sebastião 

Cardoso Batalha 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- Cidade do Natal (RN 

0947); 

1706 - Atuou como 

avaliador da 

Câmara no ano 

de 1711 e como 

escrivão nos 

anos de 1717, 

1718, 1729, 

1737 e 1738; 

- Cidade do Natal (RN 

0973) 

1718 

- Cidade do Natal (RN 

1036) 

1753 

 

Tomé Lopes 

Pimentel 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé no ano 

de 1710; 

Urbano Leitão - - - - - 

Vicente 

Fernandes 

- - - - - 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB. 
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QUADRO 6: Camarários de 1692, que propuseram a criação de arraiais no Assu, Acauã, 

Curimataú e Jaguaribe 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

 

Juízes 

ordinários 

 

Estevão de Bezerril  

- Ribeira de Goianinha (RN 0064); 1706 

- Serra do Patu, na ribeira do 

Piranhas (RN 0049); 

1706 

Antônio Batista Pimentel - - 

 

 

 

Vereadores 

José de Amorim  - Localidade de Flecheiras, na 

capitania da Paraíba (PB 0055); 

1705 

Manoel Vieira do Vale  - Ribeira do Assu (RN 0044); 1691 

 

 

Bartolomeu da Costa 

- Ponta de Alcaicara, na praia da 

Salina, ribeira do rio Maré (RN 

0173); 

1715 

- NE (RN 0397); 1719 

- Cidade do Natal (RN 0980); 1719 

 

Procurador 

 

Manoel Rodrigues Santiago 

- Cidade do Natal (RN 0952); 1706 

- Ribeira do Potengi (RN 0403); 1719 

- Riacho do Olho d’Água, na ribeira 

do Potengi (RN 0618). 

1754 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; e Plataforma SILB. 

 

QUADRO 7: Camarários de 1695, que se colocaram contrários ao estabelecimento de 

arraiais nas ribeiras do Assu, Piranhas e Jaguaribe 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

Juízes 

ordinários 

João Costa de Almeida - - 

Manoel Rodrigues Santiago Ver quadro 6 

 

 

 

Vereadores 

Gonçalo Monteiro - - 

Domingos Gomes Salema - - 

 

 

José Barbosa Leal 

- Entre os rios Apodi e Jaguaribe 

(RN 0050); 

1706 

- Serra do Patu, na ribeira do 

Piranhas (RN 0049); 

1706 

Procurador Bernardo de Abreu e Lima - Rio Marta Abreu (RN 1269). 1705 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; e Plataforma SILB. 
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QUADRO 8: Moradores que assinaram o termo proposto pelo capitão-mor, Bernardo 

Vieira de Melo, em 1695, para sustentar o presídio do Assu por um período de seis meses 

 

Nomes 

Exercício de cargos oficiais no 

Senado da Câmara de Natal 

 

Sesmaria(s) 

 

Outras 

informações 
Até 1695 A partir de 1696 Localidade Ano 

 

 

 

Antônio Dias 

Pereira 

 

 

 

- 

- Procurador 

(1696); 

- Juiz ordinário 

(1709, 1714 e 

1719); 

- Rio Salgado, na 

ribeira do Jaguaribe 

(CE 0958); 

1710 - Atuou como 

almotacé em 

1695, 1710, 

1715 e 1720; - Ribeira do Mossoró 

(RN 0336); 

1713 

- Apodi (RN 0348); 1716 

- Lagoa Assu-mirim, 

na ribeira do Porto de 

Touro (RN 0336);  

1717 

 

 

Antônio Álvares 

Correa  

 

 

- 

 

 

- 

- Povoação do rio 

Paneminha (PB 1153); 

1691 - Atuou como 

almotacé no 

ano de 1694; 

 - Assu, na ribeira do 

Paneminha (RN 0051); 

1706 

Antônio Gomes 

de Barros 

- - - Ribeira do Curimataú 

(RN 011); 

1663 - 

 

Antônio Gomes 

Torres 

 

 

- Juiz ordinário 

(1675, 1679, 

1686); 

- Sem referência 

de cargo (1684); 

 

 

- 

- Rio Panema (RN 

1264); 

1682 - Atuou como 

almotacé em 

1685; - Ribeira do Apodi (RN 

0373); 

1717 

 

 

Antônio Lopes 

de Lisboa 

- Procurador 

(1675); 

- Vereador (1693 

e 1696); 

- Sem referência 

de cargo (1700 e 

1703); 

- NE (RN 0023); 1674 - Atuou como 

almotacé em 

1676; 
- Rio Açu (RN 

0030
607

); 

1676 

- Rio Choro, na 

capitania do Ceará (CE 

0013); 

1680 

- Rio do Fogo (RN 

0056); 

1706 

 

Bernardo de 

Abreu e Lima 

 

 

- Procurador 

(1695); 

 

 

- 

- Rio Marta Abreu (RN 

1269); 

1705 - Atuou como 

almotacé em 

1689, 1692 e 

1693; 

 

Domingos 

Gomes Salema 

 

- Vereador 

(1695); 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé em 

1691; 

 

Estevão de 

Bezerril 

 

 

 

 

- Juiz ordinário 

(1692); 

 

-Sem referência 

de cargo (1706); 

- Juiz ordinário 

(1711); 

- Ribeira de Goianinha 

(RN 0064); 

1706  

 

- - Serra do Patu, na 

ribeira do Piranhas (RN 

0049); 

1706 
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 A localização dessa sesmaria foi referenciada a partir de MEDEIROS FILHO, Olavo de.  Índios do Açu e do 

Seridó. 1984. p. 101. 
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Felipe da Silva 

 

 

 

- Juiz ordinário 

(1676, 1686, 

1689); 

- Vereador (1678 

e 1683); 

- Juiz ordinário 

(1698); 

- Ribeira do rio Açu 

(RN 0043); 

1680;  

 

- 

 

Francisco de 

Oliveira Banhos  

 

 

 

- 

 

- 

- NE (RN 0023); 1674 - Atuou como 

almotacé em 

1676, 1689, 

1694; - Ponta Negra (RN 

0033); 

1676 

Francisco de 

Ornellas  

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

Francisco 

Gomes  

- Sem referência 

de cargo (1685 e 

1701); 

- Juiz ordinário 

(1689); 

- Vereador 

(1694); 

- Vereador 

(1698); 

- Sem referência 

de cargo (1701); 

- Rio Mundaú, na 

ribeira do Acaraú (CE 

0029); 

1682  

 

 

- - Ribeira do 

Camurupim (RN 

0080); 

1709 

 

 

Francisco Lopes 

- Vereador (1680 

e 1689); 

 

 

- 

- Ribeiras do Mipibu e 

do Pirangi (RN 0047); 

1670 - Atuou como 

almotacé em 

1681; - Várzea do Mipibu e 

Goiana (RN 0028); 

1670 

- Cidade do Natal (RN 

1250); 

1690 

 

Gonçalo da 

Costa Faleiro 

- Procurador 

(1693); 

- Juiz ordinário 

(1696, 1698 e 

1711); 

- Sem referência 

de cargo (1705); 

- Ribeira do Pirangi 

(RN 0038); 

1679 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1685, 

1689 e 1691; 

 

Gonçalo 

Monteiro 

- Vereador 

(1695); 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- Atuou como 

almotacé em 

1692,  

Jacinto Veloso - Vereador (1675, 

1691, 1693); 

- Sem referência 

de cargo (1700); 

- - - 

 

João Costa de 

Almeida 

- Vereador (1675, 

1691); 

- Juiz ordinário 

(1695); 

 

- 

 

- 

 

- 

- Atuou como 

almotacé em 

1676 e 1679; 

 

 

José Barbosa 

Leal 

 

 

- Vereador 

(1695); 

 

 

- 

- Entre os rios Apodi e 

Jaguaribe (RN 0050); 

1706  

 

- - Serra do Patu, na 

ribeira do Piranhas (RN 

0049); 

1706 

 

 

José de Amorim 

 

 

- Vereador (1692 

e 1694); 

 

- Procurador 

(1697); 

- Sem referência 

de cargo (1701); 

- Localidade de 

Flecheiras, na capitania 

da Paraíba (PB 0055); 

1705 - Atuou como 

almotacé nos 

anos de 1686, 

1687 e 1690; 

 

Manoel da Silva 

Vieira 

- Juiz ordinário 

(1674 e 1677); 

 

- 

- NE (RN 0027); NE - Atuou como 

almotacé em 

1679; 
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Manoel de 

Abreu Freitas 

 

- Vereador 

(1686); 

- Juiz ordinário 

(1690); 

- Sem referência 

de cargo (1699 e 

1703); 

- Rio Jaguaribe (RN 

1261); 

1681  

- 

 

 

Manoel Gomes 

Torres  

- Vereador 

(1688); 

- Juiz ordinário 

(1691 e 1693); 

- Juiz ordinário 

(1697, 1712, 

1715, 1718, 1720 

e 1729); 

- Sem referência 

de cargo (1708); 

- Entre os rios Apodi e 

Jaguaribe (RN 0050); 

1706 - Atuou como 

almotacé em 

1713 e 1719; - Ribeiras dos rios Jacu 

e Curimataú (RN 

0093); 

1710 

- Rio Catu (RN 0140); 1711 

- Cidade do Natal (RN 

0985); 

1719 

 

Manoel 

Rodrigues 

Coelho 

- Procurador 

(1691); 

- Vereador 

(1696); 

- Sem referência 

de cargo (1705); 

- Juiz Ordinário 

(1712); 

- Cidade do Natal 

(RN0946); 

1706 - Atuou como 

almotacé em 

1688, 1690 e 

1713; 
- Ribeira do Taipu (RN 

0079); 

1709 

- NE (RN 0084); 1710 

- Rio Potengi (RN 

0844); 

1724 

 

Manoel 

Rodrigues 

Santiago 

- Vereador 

(1691); 

- Procurador 

(1692); 

- Juiz ordinário 

(1695); 

- Sem referência 

de cargo (1702); 

- Juiz ordinário 

(1717); 

- Cidade do Natal (RN 

0952); 

1706 - Atuou como 

almotacé em 

1687 e 1689; - Ribeira do Potengi 

(RN 0403); 

1719 

- Riacho do Olho 

d’Água, na ribeira do 

Potengi (RN 0618). 

1754 

Manoel Vieira 

do Vale 

- Vereador 

(1692); 

 

 

- 

- Ribeira do Assu (RN 

0044); 

1691 - Atuou como 

almotacé na 

ribeira do 

Cunhaú, em 

1683; 

Manoel Ribeiro 

de Carvalho 

 

 

 

 

- 

- Vereador 

(1696); 

- Sem referência 

de cargo (1700); 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Pedro da Costa 

Faleiro 

- Juiz ordinário 

(1679 e 1694); 

- Juiz ordinário 

(1697); 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Pedro Martins 

Baião 

 

- Procurador 

(1689); 

 

 

- 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0445); 

1736 - Atuou como 

almotacé no 

ano e 1681 e 

1686; 

 

Cipriano Lopes 

Pimentel 

- Vereador 

(1693); 

- Juiz ordinário 

(1696); 

- Rio Jaguaribe (RN 

1261); 

1681 - Atuou como 

almotacé em 

1685 e1690; 

 

 

Teodósio da 

Rocha 

 

 

- Juiz ordinário 

(1677, 1682 e 

1685); 

- Vereador 

(1680); 

 

 

 

- 

- Rio Panema; 1676  

 

 

- 

- Cidade do Natal; 1679 

- Rio Panema; 1681 

- Rio Mossoró; Entre 

1695 e 

1701608 

                                                 
608

 As informações sobre as sesmarias de Teodósio da Rocha foram retiradas de DIAS, Patrícia de Oliveira. Onde 

fica o sertão rompem-se as águas: processo de territorialização da ribeira do Apodi-Mossoró (1676-1725). 2015. p. 

p. 165. 
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Manoel 

Fernandes de 

Melo (Almox
o
 

da Fazenda 

Real) 

 

 

- 

- Vereador (1715 

e 1718); 

- Ribeira do Ceará-

Mirim (RN 0137); 

1716 - Atuou como 

almotacé em 

1716, 1717 e 

1719, 1721; 
- NE (RN 0360); 1716 

- NE (RN 0988); 1720 

Manoel Tavares 

Guerreiro 

(Provedor) 

 

- 

- Juiz ordinário 

(1714 e 1720); 

- Ribeira do Jundiaí 

(RN 0337); 

1713 - Atuou como 

almotacé em 

1710; 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: AHU-RN, Cx. 1, D. 42; Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, 

organizado por Fátima Martins Lopes; Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma 

SILB. 
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QUADRO 9: Oficiais camarários do ano de 1700 e suas respectivas sesmarias 

 

 

Cargos  

 

 

Nomes 

Exercício de cargos oficiais 

no Senado da Câmara de 

Natal 

 

Sesmarias 

Antes de 

1700 

Depois de 

1700 

Localidade Ano 

 

 

 

 

 

 

Sem 

especificação 

de cargo 

 

 

Antônio Lopes de 

Lisboa 

- Procurador 

(1675); 

- Vereador 

(1693 e 

1696); 

- Sem 

referência de 

cargo 

(1703); 

- NE (RN 0023); 1674 

- Rio Açu (RN 0030
609

); 1676 

- Rio Choro, na capitania 

do Ceará (CE 0013); 

1680 

- Rio do Fogo (RN 

0056); 

1706 

 

Bento Teixeira Ribeiro 

 

- 

- Juiz 

ordinário 

(1715); 

- Ribeira do Paraibu (RN 

0094); 

1710 

- Mipibu (RN 0335); 1712 

Francisco Dorneles - Vereador 

(1694);  

- Sem 

referência de 

cargo 

(1705); 

- Vereador 

(1711); 

- Cidade do Natal 

(RN0943); 

NE 

- Cidade do Natal (RN 

0956); 

1708 

 

Jacinto Veloso  

- Vereador 

(1675, 1691, 

1693); 

 

- 

 

- 

 

- 

Manoel Ribeiro de 

Carvalho 

- Vereador 

(1696); 

- - - 

 

Procurador 

Gonçalo Ferreira da 

Ponte 

 

- 

- Sem 

referência de 

cargo 

(1703); 

 

- 

 

- 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
609

 A localização dessa sesmaria foi referenciada a partir de MEDEIROS FILHO, Olavo de.  Índios do Açu e do 

Seridó. 1984. p. 101. 
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QUADRO 10: Camaristas de 1702 e suas respectivas sesmarias 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

 

 

 

 

 

 

Sem 

especificação de 

cargo 

Manoel Pereira Soares - - 

 

Manoel Rodrigues Santiago 

- Cidade do Natal (RN 0952); 1706 

- Ribeira do Potengi (RN 0403); 1719 

- Riacho do Olho d’Água, na ribeira 

do Potengi (RN 0618). 

1754 

Antônio Batista Pimentel - - 

 

 

Manoel Rodrigues Taborda 

- Riacho da Cruz, na ribeira do 

Apodi (RN 0347); 

1716 

- Rio Apodi (RN 0349); 1716 

- NE (RN 0372); NE 

- Cidade do Natal (RN0982); 1719 

Manoel de Melo de Albuquerque - Cidade do Natal (RN 0954); 1701 

- Cidade do Natal (RN 0961); 1709 

- Riacho da Pedra, na ribeira do 

Potengi (RN 0480); 

1739 

Cidade do Natal 1740 

Manoel da Gama de Araújo - Ribeira do Pium (RN 0099). 1711 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB. 
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QUADRO 11: Camarários de 1712, 1713, 1715 e 1720 (anos em que a Câmara de Natal 

defendeu o deslocamento do Terço dos Paulistas para a região do Assu), juntamente com 

suas respectivas sesmarias 

 

1712 

 
Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

 

 

Juízes 

ordinários 

 

 

Manoel Gomes Torres 

- Entre os rios Apodi e Jaguaribe (RN 

0050); 

1706 

- Ribeiras dos rios Jacu e Curimataú 

(RN 0093); 

1710 

- Cunhaú, na ribeira do Catu (RN 

0140); 

1711 

- Cidade do Natal (RN 0985); 1719 

 

Manoel Rodrigues Coelho 

- Cidade do Natal (RN0946); 1706 

- Ribeira do Taipu (RN 0079); 1709 

- NE (RN 0084); 1710 

- Rio Potengi (RN 0844); 1724 

Vereadores Sebastião Álvares da Cruz - - 

José Ribeiro de Faria - Sítio Rabo de Bugia, na ribeira do 

Assu (RN 0409); 

1735 

Manoel da Silva Queiroz 

 

- NE (RN 0143); NE 

Procurador André Lopes da Costa - - 

 

1713 

 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

Juízes 

ordinários 

 

 

Manoel Rodrigues Taborda 

- Riacho da Cruz, na ribeira do Apodi 

(RN 0347); 

1716 

- Rio Apodi (RN 0349); 1716 

- NE (RN 0372); NE 

- Cidade do Natal (RN0982); 1719 

 

 

Alberto Pimentel 

- Rio Quixeramobim, na ribeira do 

Jaguaribe (CE 0214); 

1707 

- Ribeira do Cajupiranga (RN  0102); 1711 

- Lagoa Taboa, na ribeira do rio Choro 

(CE 1261) 

1732 

 

 

 

 

 

 

Vereadores 

 

 

 

Manoel de Melo de Albuquerque 

- Cidade do Natal (RN 0954); 1701 

- Cidade do Natal (RN 0961); 1709 

- Riacho da Pedra, na ribeira do 

Potengi (RN 0480); 

1739 

Cidade do Natal 1740 

Manoel Correa Pestana (assumiu e ficou 

até o dia 2 de julho) 

- Cidade do Natal (RN 0970); 1716 

João de Carvalho Lima (substituiu 

Manoel Correa Pestana) 

- - 

José Cordeiro de Lisboa  - - 

Procurador Cosme da Silveira - Ribeira do Ceará-Mirim (RN 0339); 1713 



237 

 

 

1715 

 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

Juízes 

ordinários 

Manoel Gomes Torres  Também atuou como juiz ordinário no ano de 

1712 

Bento Teixeira Ribeiro - Ribeira do Paraibu (RN 0094); 1710 

- Mipibu (RN 0335); 1712 

 

 

Vereadores 

Manoel Fernandes de Melo  - Ribeira do Ceará-Mirim (RN 0137); 1716 

- NE (RN 0360); 1716 

- NE (RN 0988); 1720 

João Marinho de Carvalho  - Piató, na ribeira do Assu (RN 0446); 1736 

José de Oliveira Velho - Sítio Caiçara, na ribeira do Assu 

(RN 0434); 

1735** 

 

Procurador Tomás Rodrigues de Amorim - - 

 

1720 

 

Cargos Nomes Sesmarias 

Localidade Ano 

Juízes 

ordinários 

Manoel Gomes Torres Também atuou como juiz ordinário nos anos de 

1712 e 1715 

Manoel Tavares Guerreiro 

 

- Ribeira do Jundiaí (RN 0337); 1713 

Vereadores Tomé Leite de Oliveira  

 

- - 

José Cordeiro de Lisboa  

 

Também atuou como vereador no ano de 1713 

Teodósio Freire de Amorim 

 

- - 

Procurador André Rodrigues da Conceição 

 

- - 

*NE = Informação não encontrada 

** Alegou ocupar essas terras há 40 anos, solicitando um novo documento. 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; e Plataforma SILB. 
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QUADRO 12: Oficiais da Câmara entre os anos de 1681 e de 1725 que solicitaram 

sesmarias no século XVIII 

 

Nomes 

Exercício de cargos 

oficiais no Senado da 

Câmara de Natal 

Sesmaria(s) Justificativas e outras 

informações 
Localidade Ano 

 

 

 

 

Afonso de 

Albuquerque 

Maranhão 

- Juiz ordinário (1685, 

1694 e 1723); 

- Esconderijo dos 

tapuias Canindé, na 

ribeira do Curimataú 

(RN 0058); 

1706 - Terras nunca doadas 

anteriormente; 

- Combateu os índios 

durante o povoamento; 

- Havia descoberto as terras 

com risco de vida, por causa 

dos indígenas; 

- Distante das terras do 

Terço dos Paulistas, no 

sertão do Assu; 

- Pretendia construir uma 

casa forte para a defesa da 

povoação; 

 

 

 

Alberto Pimentel 

- Vereador (1696); 

- Sem referência de 

cargo (1699); 

- Juiz ordinário (1713); 

- Rio Quixeramobim, 

na ribeira do 

Jaguaribe (CE 0214); 

1707 - Criação de gado; 

- Ribeira do 

Cajupiranga (RN 

0102); 

1711 - Terras devolutas, que 

nunca haviam sido doadas; 

- Lagoa Taboa, na 

ribeira do rio Choro 

(CE 1261) 

1732 - Terras devolutas; 

- Criação de gado; 

Antônio da Silva de 

Carvalho 

-Vereador (1710); 

- Procurador (1739); 

- Salgado da Ribeira 

(RN 1271); 

1705 - Participou das guerras 

contra os indígenas; 

- Serra do Patu (PB 

0074); 

1708 - Era descobridor das terras 

com gastos de sua fazenda e 

risco de vida por causa dos 

índios;  

- Cajupiranga (RN 

0102); 

1711 - 

- Cidade do Natal 

(RN 0978); 

1718 - 

- Cidade do Natal 

(RN 0993); 

1718 - 

 

Antônio de Paiva da 

Rocha 

- Vereador (1711 e 

1716); 

- Juiz ordinário (1727); 

- Ribeira do Trairi 

(RN 0086); 

1710 - Era descobridor das terras 

com risco de vida e com 

gastos de sua fazenda; 

 

 

 

 

Antônio Dias Pereira 

 

 

 

 

 

 

- Procurador (1696); 

- Juiz ordinário (1709, 

1714 e 1719); 

- Rio Salgado, na 

ribeira do Jaguaribe 

(CE 0958); 

1710 - Era descobridor das terras, 

com risco de vida; 

- Ribeira do Mossoró 

(RN 0336); 

1713 - As terras estavam 

devolutas, por não terem 

sido aproveitadas pelo 

antigo sesmeiro; 

- Apodi (RN 0348); 1716 - 

- Lagoa Assu-mirim, 

na ribeira do Porto de 

Touro (RN 0376); 

 

1717 

 

- 
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Antônio Gomes 

Torres 

- Juiz ordinário (1675, 

1679, 1686); 

- Sem referência de 

cargo (1684); 

- Ribeira do Apodi 

(RN 0373); 

1717 - Era morador da capitania; 

- As terras eram devolutas; 

 

Antônio Lopes de 

Lisboa 

 

 

- Procurador (1675); 

- Vereador (1693 e 

1696); 

- Sem referência de 

cargo (1700 e 1703); 

- Rio do Fogo (RN 

0056); 

1706 - Era morador da capitania; 

 

 

Antônio Rodrigues 

Santiago 

- Vereador (1723); 

- Juiz ordinário (1732 e 

1738); 

- Riacho Pedra Preta, 

na ribeira do Potengi 

(RN 0398); 

 

1719 

- Era morador da capitania; 

- Possuía gado; 

- As terras eram devolutas; 

- Serra do Parassem 

(RN 0921); 

1736 - Possuía curral; 

- Já ocupava a terra 

requerida; 

 

 

Bartolomeu da Costa 

- Vereador (1692); 

- procurador (1719); 

- Ponta de Alcaicara, 

na praia da Salina, 

ribeira do rio Maré 

(RN 0173); 

1715 - Terras devolutas, que 

nunca haviam sido doadas 

anteriormente; 

- NE (RN 0397); 1719 - 

- Cidade do Natal 

(RN 0980); 

1719 - Pretendia fazer casa; 

 

 

 

Bento Correa da 

Costa 

- Sem referência de 

cargo (1703); 

- Vereador (1716); 

 

 

 

- Utinga, na ribeira 

do Potengi (RN 

0072); 

1709 - Era morador da capitania e 

pretendia auxiliar no 

povoamento; 

- Ilhargas do Assu, na 

ribeira do Assu (RN 

0419); 

 

1716 

- Era morador da capitania e 

possuía gado vacum e 

cavalar; 

- Rio do Meio (RN 

0919); 

1733 - Pretendia criar gado e 

cultivar, além de ajudar no 

povoamento; 

 

Bento Freire de 

Revoredo 

- Vereador (1722); - Ribeira do Trairi 

(RN 0100) 

1711 - Era descobridor de terras; 

- Possuía gado; 

- Boca da Mata da 

Capina do Junco (RN 

0411); 

1735 - Já ocupava as terras; 

 

Bento Teixeira 

Ribeiro 

- Sem referência de 

cargo (1700); 

- Juiz ordinário (1715); 

- Ribeira do Paraibu 

(RN 0094); 

1710 - Possuía gado; 

- Mipibu (RN 0335); 1712 - Possuía engenhos e 

pretendia acomodar seu 

gado.  

- Afirmava ter terras 

contíguas a essas; 

Bernardo de Abreu e 

Lima 

- Procurador (1695); - Rio Marta Abreu 

(RN 1269); 

1705 - Alegou já possuir as terras 

há mais de vinte anos; 

 

 

 

 

Cosme da Silveira 

- Procurador (1713); - Ribeira do Ceará-

Mirim (RN 0339); 

1713 - As terras eram ocupadas 

por alguém que não possuía 

título; 

- Eram terras antigas dos 

tapuias, que os padres da 

Companhia de Jesus 

ocuparam sem ter o título; 

- Possuía gado vacum e 

cavalar 

- Era morador da capitania; 
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Domingos Carvalho 

da Silva 

- Sem referência de 

cargo (1701); 

- Rio do Porto de 

Touro (RN 0105); 

 

1711 

- Era morador da capitania; 

- Já ocupava as terras 

requeridas; 

 

 

Domingos da Silveira 

- Procurador (1711); 

- Vereador (1717); 

- Juiz ordinário (1727); 

- Ribeira do Pirangi 

(RN 0095); 

 

 

1711 

- Pretendia plantar e possuía 

gado; 

- Era morador da capitania 

- As terras nunca haviam 

sido doadas anteriormente; 

 

Domingos de 

Azevedo do Vale 

- Juiz ordinário (1721 e 

1728); 

- Riacho Paraú, na 

ribeira do Assu (RN 

0922); 

1719 - Era morador da capitania; 

- Possuía gado; 

- Sítio Rabo de 

Bugia, na ribeira do 

Assu (RN 0409); 

 

1735 

- Já ocupavam as terras e 

não possuía o título; 

 

 

 

 

 

 

 

Estevão de Bezerril 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juiz ordinário (1692 e 

1711); 

- Sem referência de 

cargo (1706); 

- Ribeira de 

Goianinha (RN 

0064); 

1706 - Já ocupava a terra 

requerida; 

- Contribuíra com o 

povoamento da capitania; 

- Serra do Patu, na 

ribeira do Piranhas 

(RN 0049); 

1706 - Eram descobridores das 

terras com risco de vida e 

com gastos de suas fazendas; 

- Tinham tido prejuízos com 

as guerras e lutaram contra 

os indígenas; 

- As terras eram devolutas, 

por não terem sido 

aproveitadas pelo antigo 

sesmeiro; 

- O outro solicitante era José 

de Barbosa Leal; 

Estevão Velho de 

Moura 

- Vereador (1674 e 

1682); 

- Rio do Fogo (RN 

0056); 

1706 - 

Félix Barbosa de 

Araújo 

- Vereador (1724, 

1728, 1734 e 1735); 

- Cidade do Natal 

(RN 1121) 

1730 - 

Francisco Álvares 

Bastos 

- Juiz ordinário (1716); - Cidade do Natal 

(RN 1133); 

1731 - Não tinha terras e possuía 

gado; 

Francisco da Costa 

Travassos 

 

- Vereador (1689); - Rio do Fogo (RN 

0056); 

1706 - 

Francisco Diniz da 

Penha  

- Procurador (1724 e 

1725); 

- Vereador (1731); 

- Juiz ordinário (1735 e 

1737); 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0404); 

1719 - Era morador da capitania; 

- Possuía gado; 

- As terras eram devolutas; 

 

 

Francisco Dorneles 

 

 

- Vereador (1694 e 

1711); 

- Sem referência de 

cargo (1700 e 1705); 

- Cidade do Natal 

(RN 0956); 

1708  

- 

 

 

 

Francisco Gomes 

 

 

- Sem referência de 

cargo (1685 e 1701); 

- Juiz ordinário (1689); 

- Vereador (1694 e 

1698); 

- Ribeira do 

Camurupim (RN 

0080); 

1709 - Era descobridor das terras; 

- Possuía gado vacum e 

cavalar; 
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Francisco Rodrigues 

Coelho 

- Vereador (1674); 

- Procurador (1678, 

1722 e 1723); 

- Juiz ordinário (1681); 

- Vereador ou 

procurador (1685); 

- Ribeira do Ceará-

Mirim (RN 0083); 

1710 - Pretendia ajudar no 

povoamento; 

- As terras eram devolutas; 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0844); 

1724 - 

Hilário de Castro 

Rocha 

- Vereador (1721, 1724 

e 1730); 

- Juiz ordinário (1737); 

- Rio Jundiaí (RN 

0931); 

1735 - As terras eram devolutas; 

- Era morador da capitania; 

- Possuía gado; 

Inácio Pereira 

 

 

- Sem referência de 

cargo (1708); 

- Vereador (1714); 

- Riacho dos Porcos, 

na ribeira do 

Jaguaribe (CE 1351); 

 

1743 

- Possuía gado vacum e 

cavalar; 

João Carneiro da 

Cunha 

- Juiz ordinário (1718); - Pirapora, na ribeira 

do Ceará-Mirim (RN 

1737 - Terras devolutas; 

 

João Malheiros 

 

- Procurador (1710, 

1717 e 1723); 

- Rio Umari (RN 

0543); 

1706 - Terras devolutas; 

- Possuía gado vacum e 

cavalar; 

João Marinho de 

Carvalho 

 

 

- Sem referência de 

cargo (1706); 

- Vereador (1710, 1715 

e 1718); 

- Piató, na ribeira do 

Assu (RN 0446); 

1736 - Alegou já ocupar as terras; 

 

João Pereira de Veras 

- Juiz ordinário (1717); - Rio Acaraú (CE 

0044); 

1705 - Terras nunca doadas 

anteriormente; 

- Possuía gado; 

 

 

 

 

 

 

 

José Barbosa Leal 

- Vereador (1695); 

 

- Entre os rios Apodi 

e Jaguaribe (RN 

0050); 

1706 - Participaram da guerra 

contra os índios; 

- Não possuíam terras; 

- O outro solicitante era 

Manoel Gomes Torres; 

- Serra do Patu, na 

ribeira do Piranhas 

(RN 0049); 

1706 - Eram descobridores das 

terras com risco de vida e 

com gastos de suas fazendas; 

- Tinham tido prejuízos com 

as guerras e lutaram contra 

os indígenas; 

- As terras eram devolutas, 

por não terem sido 

aproveitas pelo antigo 

sesmeiro; 

- O outro solicitante era 

Estevão de Bezerril; 

 

 

José de Amorim 

- Vereador (1692 e 

1694); 

- Procurador (1697); 

- Sem referência de 

cargo (1701); 

- Localidade de 

Flecheiras, na 

capitania da Paraíba 

(PB 0055);  

 

1705 

- Era descobridor das terras 

com sua fazenda e risco de 

vida; 

- Participou da conquista da 

capitania; 

 

José de Araújo 

- Vereador (1689); - Riacho das Favelas 

(CE 0353); 

1717 - 

- Riacho Santo 

Antônio (CE 0356); 

1717 - 

 

José de Oliveira 

Velho 

- Vereador (1711 e 

1715); 

- Juiz ordinário (1724); 

- Sítio Caiçara, na 

ribeira do Assu (RN 

0434); 

 

 

1735 

 

 

- Alegou ocupar essas terras 

há 40 anos, solicitando um 

novo documento; 
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José Francisco de 

Sousa 

- Vereador (1725 e 

1733); 

- Boca da Picada, 

ribeira do Apodi (RN 

0391); 

1718 - Possuía gado vacum e 

cavalar; 

- Alegou que já possuía 

essas terras; 

 

José Ribeiro de Faria 

- Vereador (1712); 

- Procurador (1714); 

- Sítio Rabo de 

Bugia, na ribeira do 

Assu (RN 0409); 

 

1735 

- Já ocupavam as terras e 

não possuía o título; 

 

 

 

 

 

Julião Borges de Góis 

- Procurador (1714); 

- Vereador (1719 e 

1725); 

- Olho d’água Cuité, 

na ribeira do Jacu 

(RN 0387); 

1717 - Terras devolutas, que 

nunca haviam sido doadas 

anteriormente; 

- possuía gado vacum e 

cavalar; 

- Jundiá Pereba e 

Tabatinga, na ribeira 

de Goianinha (RN 

0412); 

1735 - Já ocupava essas terras; 

- Rio Jacu (RN 

0585); 

1735 - As terras eram devolutas; 

- Era descobridor das terras; 

- Possuía gado vacum e 

cavalar; 

Manoel Correa 

Pestana 

- Sem referência de 

cargo (1708); 

- Vereador (1713); 

- Cidade do Natal 

(RN 0970); 

1716 - Não possuía casa própria; 

Manoel da Gama de 

Araújo 

- Sem referência de 

cargo (1702); 

- Vereador (1710); 

- Rio Pium (RN 

0099); 

1711 - As terras eram devolutas; 

- Esperava evitar contendas; 

 

 

Manoel de Melo de 

Albuquerque 

 

 

 

 

 

- Sem referência de 

cargo (1702); 

- Vereador (1709, 

1711, 1713, 1716, 1717 

e 1721); 

- Juiz ordinário (1724); 

- Cidade do Natal 

(RN 0954); 

1701 - Fazer casa; 

- Cidade do Natal 

(RN 0961); 

1709 - Seria para o bem público e 

pretendia fazer benfeitoria; 

- Riacho da Pedra, na 

ribeira do Potengi 

(RN 0480); 

1739 - Ciar gado; 

Cidade do Natal 1740 - Fazer casa; 

 

Manoel Fernandes de 

Melo 

 

- Vereador (1715 e 

1718); 

- Ribeira do Ceará-

Mirim (RN 0137); 

1716 - Terras devolutas, nunca 

doadas anteriormente; 

- NE (RN 0360); 1716 - 

- NE (RN 0988); 1720 - 

 

 

 

 

Manoel Gomes 

Torres 

 

 

 

 

 

- Vereador (1688); 

- Juiz ordinário (1691, 

1693, 1697, 1712, 

1715, 1718, 1720 e 

1729); 

- Sem referência de 

cargo (1708); 

- Entre os rios Apodi 

e Jaguaribe (RN 

0050); 

1706 - Participaram da guerra 

contra os índios; 

- Não possuíam terras; 

- O outro solicitante era José 

Barbosa Leal; 

- Ribeiras dos rios 

Jacu e Curimataú 

(RN 0093); 

1710 - Era descobridor das terras 

com sua fazenda; 

- Rio Catu (RN 

0140); 

1711 - Terras devolutas, nunca 

doadas anteriormente; 

- Cidade do Natal 

(RN 0985); 

1719 - Pretendia fazer casa; 

Manoel Palhares 

Coelho 

- Vereador (1724); 

- Juiz ordinário (1731, 

1736, 1738 e 1739); 

- Rio Japi (PB 0228); 1733 - Alegou ser o descobridor 

das terras; 

- Alegou já ocupar as terras 

requeridas; 
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Manoel Rodrigues 

Coelho 

 

 

 

- Procurador (1691); 

- Vereador (1696); 

- Sem referência de 

cargo (1705); 

- Juiz Ordinário (1712); 

- Cidade do Natal 

(RN0946); 

1706 - Pretendia fazer casa; 

- Ribeira do Taipu 

(RN 0079); 

1709 - Terras devolutas, que 

nunca haviam sido doadas 

anteriormente; 

- NE (RN 0084); 1710 - 

- Rio Potengi (RN 

0844); 

1724 - 

 

 

 

 

Manoel Rodrigues 

Santiago 

 

 

 

 

- Vereador (1691); 

- Procurador (1692); 

- Juiz ordinário (1695 e 

1717); 

- Sem referência de 

cargo (1702); 

 

- Cidade do Natal 

(RN 0952); 

1706 - Pretendia fazer casa; 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0403); 

1719 - Pretendia aumentar sua 

criação de gado; 

- Riacho do Olho 

d’Água, na ribeira do 

Potengi (RN 0618). 

1754 - Tinha terras contíguas às 

pleiteadas; 

- As terras eram devolutas, 

pois não haviam sido 

povoadas pelo antigo 

sesmeiro; 

 

 

 

 

 

Manoel Rodrigues 

Taborda 

- Sem referência de 

cargo (1702 e 1704); 

- Juiz ordinário (1711 e 

1713); 

- Riacho da Cruz, na 

ribeira do Apodi (RN 

0347); 

1716 - Pretendia criar gado; 

- As terras eram devolutas; 

- Rio Apodi (RN 

0349); 

1716 - Referência às terras – entre 

os rios Apodi e Jaguaribe - 

terem sido doadas a Manoel 

Gomes Torres e José 

Barbosa leal, em 1706. 

Entretanto, eles não as 

povoaram; 

- Cidade do Natal 

(RN0982); 

1719 - Afirmou já ocupar essa 

terra; 

 

 

Manoel Tavares 

Guerreiro 

 

 

- Juiz ordinário (1714 e 

1720); 

- Ribeira do Jundiaí 

(RN 0337); 

1713 - Era morador da capitania; 

- Pretendia plantar e possuía 

gado; 

- As terras eram pertencentes 

a religiosos; 

Pedro Ferreira de 

Melo 

 

- Vereador (1714 e 

1719); 

- Ribeira do Pirangi 

(RN 0394); 

1718 - As terras eram devolutas; 

 

Pedro Martins Baião 

- Procurador (1689); - Ribeira do Potengi 

(RN 0445); 

1736 - As terras eram devolutas. 

Nunca haviam sido doadas 

anteriormente; 

Roberto Gomes 

Torres 

- Vereador (1722, ); 

- Juiz ordinário (1725 e 

1730); 

- Ribeiras dos rios 

Jacu e Curimataú 

(RN 0093); 

1710 - Era descobridor das terras 

com sua fazenda; 

 

 

Roque da Costa 

Gomes 

- Juiz ordinário (1709 e 

1741); 

 

- Ponta do Mel, na 

ribeira do Paneminha 

(RN 0067); 

1706  

- 

- Cidade do Natal 

(RN 1146); 

1734 - 

- Ribeira do Potengi 

(RN 0415). 

1735 - 

Sebastião de Sá 

 

 

- Juiz ordinário (1683); - Rio Joacoracu (CE 

1374); 

1702 - 



244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodósio Grassiman 

- Procurador (1674); 

- Vereador (1676 e 

1679); 

- Juiz ordinário (1687 e 

1710); 

- Sem referência de 

cargo (1706); 

 

 

- Sítio da Barra dos 

Goaveiros (RN 

0057); 

 

 

 

1706 

- Afirmou ser genro de 

Francisco Lopes, antigo 

possuidor das terras; 

- Alegou que já ocupava a 

terra e que os documentos se 

perderam na época da guerra 

com os holandeses; 

- Ribeira do 

Jaguaribe (CE 0227); 

1707 - 

- Rio Carius, na 

ribeira do Jaguaribe 

(CE 0231); 

 

1707 - 

 

- Ribeira do 

Jaguaribe (CE 0258); 

 

 

 

1707 - Era descobridor das terras 

e promoveu o aldeamento 

dos índios, às custas da sua 

própria fazenda; 

- Localidade de 

Pirituba, nas 

proximidades do rio 

Potengi (RN 0068); 

1709 - As terras já pertenciam ao 

sesmeiro e haviam sido 

utilizadas para o aldeamento 

dos indígenas do “Rancho 

dos Curema”. Como esses 

índios tornaram a se rebelar, 

solicitou as terras 

novamente. 

*NE = Informação não encontrada 

Fonte: Catálogo do Livro dos Termos de Vereação do Senado da Câmara de Natal, organizado por Fátima Martins 

Lopes; Livro das Cartas e Provisões do Senado da Câmara de Natal; e Plataforma SILB. 

 

 


