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Ítaca 

 

Quando partires em viagem para Ítaca 

faz votos para que seja longo o caminho, 

pleno de aventuras, pleno de conhecimentos. 

Os Lestrigões e os Ciclopes, o feroz Poseidon, 

não os temas, tais seres em teu caminho jamais 

encontrarás, se teu pensamento é elevado, se rara 

emoção aflora teu espírito e teu corpo. 

Os Lestrigões e os Ciclopes, o irascível Poseidon, 

não os encontrarás, se não os levas em tua alma, 

se tua alma não os ergue diante de ti. 

Faz votos de que seja longo o caminho. 

Que numerosas sejam as manhãs estivais, nas 

quais, com que prazer, com que alegria, entrarás 

em portos vistos pela primeira vez; 

para em mercados fenícios e adquire as belas 

mercadorias, nácares e corais, âmbares e ébanos e 

perfumes voluptuosos de toda espécie, e a maior 

quantidade possível de voluptuosos perfumes; 

vai a numerosas cidades egípcias, aprende, 

aprende sem cessar dos instruídos. 

Guarda sempre Ítaca em teu pensamento. 

É teu destino aí chegar. 

Mas não apresses absolutamente tua viagem. 

É melhor que dure muitos anos e que, já velho, 

ancores na ilha, rico com tudo que ganhaste no 

caminho, sem esperar que Ítaca te dê riqueza. 

Ítaca deu-te a bela viagem. 

Sem ela não te porias a caminho. 

Nada mais tem a dar-te. 

Embora a encontres pobre, Ítaca não te enganou. 

Sábio assim como te tornaste, com tanta experi-

ência, já deves ter compreendido o que significa 

as Ítacas. 

 

(Konstantínos Kaváfis) 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de conversão do senhorio de João de 

Barros localizado na “Terra dos Potiguara” de capitania donatária para capitania régia, futura 

capitania do Rio Grande. O recorte cronológico escolhido, segunda metade do século XVI, 

abrange a data da concessão da capitania donatária realizada pelo rei D. João III (1521-1557) 

ao oficial do alto escalão da administração ultramarina portuguesa, João de Barros, em 1535, e 

o longo período em que se manteve como senhorio de Barros, e,  posteriormente, do seu 

herdeiro Jerônimo de Barros. O problema norteador desta investigação perpassou pela questão 

de o porquê da longeva condição de capitania donatária mesmo com o fato de o capitão 

donatário não ter tomado a posse efetiva da terra, não tê-la conquistado. Para tratar deste assunto, 

buscou-se analisar a situação de João de Barros na corte  como um súdito a serviço das questões 

do império português dada sua carreira como feitor da Casa da Índia e historiador da expansão 

portuguesa no Oriente; examinou-se as demandas pleiteadas por Barros junto à Coroa em defesa 

de seus direitos sobre a capitania na “Terra dos Potiguara” e investigou-se a mudança da 

condição de capitania donatária para capitania régia.   

 

 

 

Palavras-chave: Senhorio; capitania donatária; capitania régia; capitania do Rio Grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the process of transformation of the landlord of João de 

Barros in the "Land of Potiguara", from private to royal captaincy, which would be further the 

captaincy of Rio Grande. The chronological period chosen, (1535-1600), starts at the date when 

king D. João III (1521-1557) granted the captaincy to the high rank official of the Portuguese 

overseas administration, João de Barros, in 1535, and goes through the long period in which 

the territory remained under the landlord of Barros, and, later, his son and heir Jerônimo de 

Barros. The guiding question of this investigation is why the captaincy kept for so long the 

private jurisdiction, taken into account that the granted captain did not take effective possession 

of the land and was not able to conquer it. In order to deal with this question, it became 

necessary to analyze the situation of João de Barros in the court, both as official at the service 

of the Portuguese empire, given his post of feitor of the Casa da Índia, and as historian of the 

Portuguese Expansion in the East. It was also necessary to examine the claims presentend by 

Barros to the Crown in defense of his rights to the captaincy in the “Land of the Potiguara”, and 

to investigate the jurisdictional change of the captaincy, from private to royal.  

 

 

Key words: Landlord; donatary captaincy; royal captaincy; captaincy of Rio Grande. 
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INTRODUÇÃO 

 

Aos oito dias do mês de março de 1535, na cidade de Évora, o rei D. João III (1521-1557) 

assinou a carta de doação de uma capitania destinada ao oficial do alto escalão da administração 

ultramarina, João de Barros1. Além da carta de doação, o rei concedeu a Barros a carta de foral 

da capitania, em 11 de março de 1535, documento que estabelecia um conjunto de direitos e 

deveres do capitão donatário e dos futuros moradores da capitania para com a Coroa. Estes dois 

diplomas régios instituíram a criação de um território subordinado à jurisdição de uma pessoa 

privada, capitão donatário, responsável pelo governo e administração da capitania.  

 De acordo com o texto da carta de doação, Barros fora beneficiado com a concessão de 

uma capitania na costa setentrional da Terra de Santa Cruz, já conhecida como Brasil2 . A 

capitania doada abrangia uma extensa área de 50 léguas3 de terra ao norte da Baía da Traição, 

limite com a capitania de Itamaracá. Na mesma carta de doação destinada a Barros, há 

informação de outra capitania de 50 léguas doada ao navegador Aires da Cunha4 , contígua 

capitania de Barros. As 100 léguas doadas a Barros e Cunha correspondiam ao território dos 

                                                 
1 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Chancelaria de D. João III, Doações, liv. 73, fl.27. A transcrição da carta 

foi publicada em um estudo introdutório da obra Décadas da Ásia pelo primeiro diretor do ANTT, António Baião. 

In: BARROS, João de. Ásia de Joam de Barros: dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento e 

conquista dos mares e terras do Oriente. Primeira Década. 4ª ed. rev. e prefaciada por António Baião. Lisboa: 

Impresa Nacional-Casa da Moeda, 1988. p. 28-34. Disponível em: http://purl.pt/26841/4/120004-1/120004-

1_item4/120004-1_PDF/120004-1_PDF_24-C-R0150/120004-1_0000_1-524_t24-C-R0150.pdf Acesso em 30 

agosto de 2017.  

2 Nas próprias cartas de doação e de foral das capitanias aparece o nome Brasil. No entanto, como explica a 

historiadora Laura de Mello e Souza, durante dois séculos a denominação oscilou entre Brasil, referência à 

atividade mercantil decorrente da exploração do pau brasil e Terra de Santa Cruz, nome ligado à missão 

evangelizadora que acompanhava a os movimentos de colonização empreendidos pelos portugueses. A autora já 

havia feito reflexões sobre este tema em duas obras: Terra de Santa Cruz (1986) e Inferno Atlântico (1993), mas 

apresenta análise mais aprofundada no artigo SOUZA, Laura de Mello e. O nome do Brasil. Revista de História, 

São Paulo, n. 145, p. 61-86, dec. 2001. ISSN 2316-9141. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18919/20982. Acesso em 10 de janeiro de 2018.  

3  Uma légua de terra equivale a 6,6 quilômetros, portanto estima-se que a capitania doada possuía 

aproximadamente 330 quilômetros de litoral. CRUZ, João José de Sousa. Do pé real à légua da póvoa. Revista 

Militar; nº 2491/2192. Ago./set. 2009. Disponível em: https://www.revistamilitar.pt/artigo/500. Acesso em 30 de 

agosto de 2017.  

4 De acordo com Pedro de Azevedo, Aires da Cunha possuía uma extensa lista de serviços à Coroa no ultramar. 

Comandou uma armada nos Açores e participou de guerras na Índia. AZEVEDO, Pedro de. Os primeiros 

donatários. In: DIAS, Carlos Malheiros. História da Colonização Portuguesa no Brasil. Vol. III. A Idade Média 

Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário da Independência do Brasil. 

Porto: Litografia Nacional, 1924. p. 207.  

http://purl.pt/26841/4/120004-1/120004-1_item4/120004-1_PDF/120004-1_PDF_24-C-R0150/120004-1_0000_1-524_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/26841/4/120004-1/120004-1_item4/120004-1_PDF/120004-1_PDF_24-C-R0150/120004-1_0000_1-524_t24-C-R0150.pdf
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/18919/20982
https://www.revistamilitar.pt/artigo/500
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povos Potiguara5, do tronco linguístico Tupi-Guarani6. No século XVI, estes povos ocupavam 

a faixa litorânea desde atuais estados da Paraíba até o Ceará 7 . Quando da chegada dos 

portugueses, a população Potiguara estava estimada em aproximadamente 90.000 pessoas8. 

A história das tentativas de ocupação da conhecida costa “Leste-Oeste” foi marcada pelo 

protagonismo da resistência dos povos Potiguara, que, associados aos franceses, impediram 

durante muitos anos a fixação dos portugueses no Brasil. A designação presente no título desta 

dissertação, “Terra dos Potiguara”, aparece nos documentos quinhentistas como referência à 

capitania de João de Barros localizada ao norte de Itamaracá, que passou a ser denominada 

como capitania do Rio Grande apenas no final do século XVI 9 . Além das capitanias 

mencionadas, Barros e Cunha receberam cada um, uma capitania de 25 léguas de terra na região 

denominada na época de Maranhão10. 

Naquela conjuntura, a ocupação das terras das capitanias foi marcada por diversas 

dificuldades como os altos custos para organização das expedições que deveriam ser 

financiadas pelos próprios donatários. As disputas contra os “invasores” estrangeiros, 

notadamente os franceses, e o embate contra grupos indígenas eram outros grandes desafios a 

serem vencidos para efetivar o processo de conquista da terra.  

Os processos de conquista ocorreram de diferentes maneiras nas capitanias do Brasil e 

com dinâmicas particulares de produção dos novos espaços que compunham a circunscrição 

                                                 
5 Neste trabalho optou-se pela adoção das regras estabelecidas na “Convenção para grafia de nomes tribais”, assi-

nada na 1ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada no Rio de Janeiro, em 1953, “de modo a uniformizar a 

maneira de escrever os nomes das sociedades indígenas em textos em língua portuguesa”. In: Revista de Antropo-

logia. Vol. 2, nº. 2, dez. 1954, pp. 150-152. Disponível em: https://www.jstor.org/sta-

ble/41616540?seq=1#page_scan_tab_contents. Acesso em 22 de março de 2018.  

6 Sobre os hábitos e costumes dos Potiguara com base no relato dos cronistas da época ver LOPES, Fátima Martins. 

Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio Grande do Norte. Edição especial para o acervo 

virtual Oswaldo Lamartine de Faria. Natal: IHGRN, 2002, p. 48-97; MOONEN, Frans; MAIA, Luciano Mariz. 

Etnohistória dos índios Potiguara. João Pessoa: Procuradoria Geral da República-PB/SEC-PB, 1992. 

7 Informação levantada pelo antropólogo Kurt Nimuendaju e representada no “Mapa etno-histórico do Brasil e 

regiões adjacentes” de 1940.  Para elaboração deste mapa o autor consultou mais de 900 obras de referência entre 

cronistas e pesquisadores. Apud GIL, Tiago Luís... [et al.] Atlas histórico da América Lusa. Porto Alegre: Ladeira 

Livros, 2016, pp- 28.29.  

8 Estimativa feita pelo historiador canadense John Hemming. Para mais informações sobre o método utilizado 

para o cálculo ver HEMMING, John. Ouro Vermelho: a conquista dos índios brasileiros. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2007. p. 721-39.  
9 Nos alvarás régios e petições de João de Barros e de seus filhos, as autoridades competentes referem-se à capita-

nia do Rio Grande como “Terra dos Pitiguara”, como no alvará régio de 1561 em que o rei D. Sebastião proibia a 

ida de qualquer pessoa à capitania de João de Barros sem a autorização do mesmo.  “Mercê a João de Barros 

referente a uma capitania no Brasil”. In: BAIÃO, António (org.). Documentos Inéditos sobre João de Barros, sobre 

o escritor homônimo contemporâneo, sobre a família do historiador e sobre os continuadores de suas ‘Décadas’. 

In: Boletim da Segunda Classe da Academia de Sciencias de Lisboa. Vol. XL, 1917, pp. 293-295. Disponível em: 

https://archive.org/details/boletima11acaduoft. Acesso em 29 de janeiro de 2017.  
10 Sabe-se da existência destas doações por meio da “Carta da doação das minas de ouro e prata das respectivas 

capitanias a João de Barros e outros”, documento que será analisado mais adiante. ANTT, Chancelaria de D. João 

III, liv. 21, fl. 64. In: BARROS, João de. Op. Cit. p. 35-38.  

https://www.jstor.org/stable/41616540?seq=1#page_scan_tab_contents
https://www.jstor.org/stable/41616540?seq=1#page_scan_tab_contents
https://archive.org/details/boletima11acaduoft
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jurisdicional dos donatários.  No caso específico da “Terra dos Potiguara”, João de Barros não 

logrou êxito nas empreitadas para a conquista da capitania. O fracasso da primeira expedição 

financiada por Barros em uma sociedade com Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade11,  

resultou em uma tragédia. Cunha liderou a grande expedição para tomar posse das capitanias e 

deixou o porto de Lisboa em novembro de 1535, oito meses após a doação. No entanto, não 

conseguira aportar na primeira capitania de Barros devido a reação hostil dos Potiguara. Assim, 

seguiu para as outras capitanias e, meses depois, naufragou na costa do Maranhão12.  Todo o 

investimento de Barros, Andrade e Cunha se perdeu, e este último perdeu a própria vida no 

intento de encontrar riquezas no Brasil. A segunda tentativa financiada por Barros ocorreu em 

1555, quando enviou seus filhos, Jerônimo e João de Barros, para explorar as ditas capitanias. 

Os filhos também não conseguiram tomar posse da “Terra dos Potiguara” e seguiram para o 

Maranhão onde viveram por alguns anos desbravando a costa em busca de metais preciosos 

sem encontrar13.  

Devido a estes insucessos nas tentativas de colonização, na história da implementação do 

sistema de capitanias no Brasil, a capitania de Barros consta entre as “capitanias cuja primitiva 

colonização se malogrou”, como afirma Francisco Adolfo de Varnhagen na sua História Geral 

do Brasil, tomo I, seção XII, dedicada aos casos de fracasso de alguns capitães donatários14. 

Aos casos cuja “colonização vingou”, dedicou outra seção apresentando os feitos realizados 

pelos capitães donatários, notadamente os casos de São Vicente e Pernambuco, e apontou ainda 

alguns sucessos nos anos iniciais da ocupação das capitanias de Itamaracá, Ilhéus, Porto Seguro 

e Espírito Santo15.  

Capistrano de Abreu também recordou as tentativas sem êxito de João de Barros e 

comentou os problemas decorrentes da implantação do sistema das capitanias donatárias. Para 

o autor, a questão do financiamento particular dos donatários era um problema, tendo em vista 

os grandes riscos envolvidos nas empreitadas onerosas. Vencidos os desafios da navegação, em 

                                                 
11 Tesoureiro mor do Reino e donatário de uma capitania vizinha a de João de Barros e Aire da Cunha.  

12 O estudo mais recente sobre o naufrágio de Aires da Cunha é de MOREIRA, Rafael; THOMAS, William M. 

Desventuras de João de Barros, primeiro colonizador do Maranhão: o achado da nau de Aires da Cunha naufragada 

em 1536. Revista Oceanos: João de Barros e o cosmopolitismo do Renascimento. Nº 27 – julho-setembro, 1996. 

13 SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Edição castigada pelo estudo e exame de 

muitos códices manuscritos existentes no Brasil, em Portugal, Espanha e França, e acrescentada de alguns 

comentários a obra por Francisco Adolpho de Varnhagen. Segunda Edição mais correcta e acrescentaria com um 

aditamento. Rio de Janeiro: Typographia de João Ignacio da Silva, 1879, p. 15. Disponível em: 

https://archive.org/details/tratadodescriti00varngoog Acesso em 7 de agosto de 2017.  

14 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil – Antes da sua separação e independência de 

Portugal; revisão e notas de J. Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia. Tomo Primeiro. - 9ª ed. São Paulo: Edições 

Melhoramentos, 1975.pp. 192-204.  

15 Ibidem, p. 164-185. 

https://archive.org/details/tratadodescriti00varngoog
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terra encaravam situações adversas com os primeiros contatos com povos indígenas. Outros 

capitães donatários também perderam todos seus investimentos, como foi o caso de Pero de 

Góis, donatário da capitania de São Tomé, ou perderam até a própria vida, como ocorreu com 

Francisco Pereira Coutinho na Bahia16 .  

Dado o fracasso de algumas tentativas, gradualmente a Coroa portuguesa retomou para si 

poderes antes delegados aos capitães donatários, fosse por meio da restrição da jurisdição 

daqueles17, fosse pela conversão de capitania donatária para capitania régia por meio da compra, 

além disso, a instauração do Governo Geral, em 1548, fez parte de um projeto vistas a uma 

maior centralização do poder da Coroa no Brasil, representada na figura do Governador Geral18.  

No caso da compra de capitanias, o primeiro exemplo conhecido é o da capitania da Baía 

de Todos os Santos. Após o capitão donatário Francisco Pereira Coutinho ter perdido todo o 

investimento que havia feito e ter sido morto pelos Tupinambá, a Coroa assumiu o governo 

direto da capitania, fundou a Cidade de São Salvador, sede do Governo Geral,  e anos mais 

tarde, em 1579, como forma de indenização, procedeu o pagamento de alguns direitos ao filho 

de Coutinho, Manuel Pereira Coutinho 19 . Outros processos de conversão duraram anos, 

marcados por longos processos dos descendentes dos donatários contra a Coroa. Foram os casos 

das capitanias de Itamaracá20, Pernambuco21 e São Vicente22.  

No que tange ao caso da donatária de João de Barros na “Terra dos Potiguara”, observa-

                                                 
16 ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800.  Brasília: Conselho Editorial do Senado 

Federal, 1998, p. 55.  

17 “Alvará por que se limita a jurisdição dos Capitães donatários do Brasil” com data de 5 de março de 1557. 

Documento publicado por SALDANHA, António Vasconcelos. As capitanias: o regime senhorial na Expansão 

Ultramarina Portuguesa. Lisboa: Centro de Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo 

Cultura e Emigração, Região Autónoma da Madeira, 1992, p. 310-11. 

18  Sobre a caracterização do ofício de Governador Geral ver COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores 

gerais do Estado do Brasil (séculos XVI-XVII): ofício, regimentos, governação e trajetórias. São Paulo: 

Annablume/FAPEMIG, 2009. 

19 TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista Júlio 

Mesquita Filho; Salvador: Editora da UFBA, 2001, p. 91; SALDANHA, António Vasconcelos. Op. cit. p. 389. 

Este caso será analisado no capítulo 2 do presente estudo.  

20  Sobre este caso ver SALDANHA, António Vasconcelos. As capitanias do Brasil: antecedentes, 

desenvolvimento e extinção de um fenómeno atlântico. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, 2001, p. 404-9; BARBALHO VELEZ, Luciana de Carvalho. Donatários e 

administração colonial: a capitania de Itamaracá e a Casa da Cascais (1692-1763). Rio de Janeiro, 348 f. Tese 

(Doutorado em História) –Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense. 

21 Sobre os conflitos gerados entre os donatários de Pernambuco e os Governadores Gerais ver DUTRA, Francis 

A.” Centralization vs. Donatarial Privilege: Pernambuco, 1602-1630”. In ALDEN, Dauril (Org.). Colonial Roots 

of Modern Brazil. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1973, pp. 19-60. O jurista português 

Manuel Álvares Pegas (1635-1696) é o autor de “Allegaçam de direito por parte dos senhores condes de Vimiozo 

sobre a sucessão da capitania de Pernambuco” de 1671, apresentada originalmente como petição inicial de uma 

ação movida pelos herdeiros dos donatários da capitania de Pernambuco contra a Coroa. Um estudo recente sobre 

este caso ver CABRAL, Gustavo César Machado. Pegas e Pernambuco: notas sobre o direito comum e o espaço 

colonial. Direito & Práxis Revista, Rio de Janeiro, v. 20, n. 20, 2017.  

22 LEME, Pedro Taques de Almeida Pais. História da capitania de São Vicente. Brasília: Senado Federal, Secre-

taria Especial de Editoração e Publicação, 2004.  
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se que na historiografia sobre o tema das capitanias, perdura a hipótese, e em casos tida como 

afirmação, de que o donatário abandonou  a capitania após o fracasso da primeira tentativa de 

conquista, em 1535, e que, após a morte de Barros, em 1570, teria ocorrido a conversão para 

capitania régia, no período de ascensão D. Filipe II de Espanha como rei D. Filipe I de Portugal 

no contexto da União das Coroas (1580-1640). A origem desta hipótese é identificada na obra 

de Varnhagen, que ao descrever o desfecho da primeira expedição financiada por Barros, em 

1535, fez a seguinte afirmação: 

 

El rei D. Sebastião perdoou depois a Barros a dívida de uns 600$000 réis, em 

que estava alcançado pela artilharia, armas e munições, que lhe haviam sido 

fornecidas, pelo arsenal régio, para a expedição; e depois de ele falecer (1570), 

fez mercê a viúva de 500$000 réis de pensão. E D. Filipe (I de Portugal) 

concedeu a Jerônimo de Barros, filho do nosso donatário, e talvez como 

indenização dos direitos que tinha a capitania, uma tença de 100$000 réis com 

faculdade para testar dela até a quantia de 30$000 réis23. 

 

De acordo com Varnhagen, D. Sebastião (1557-1578) perdoou uma dívida que Barros 

havia contraído para empreender a expedição rumo ao Brasil e, após a morte do donatário, o rei 

concedeu uma pensão para a viúva. Anos mais tarde, em data posterior a 1580, D. Filipe II de 

Espanha já na condição de D. Filipe I de Portugal, teria pago uma indenização ao primogênito 

de Barros e herdeiro das capitanias, Jerônimo de Barros. Varnhagen não fez nenhuma menção 

a fonte dessas informações, também não teceu comentários sobre a hipótese da conversão da 

capitania donatária para régia ter ocorrido por meio do pagamento de uma suposta indenização 

ao novo donatário, após mais de meio século como capitania donatária supostamente 

abandonada. Nesse sentido, faz se necessário sondar a visão deste pesquisador sobre este 

período da história do Brasil quando Portugal passou a fazer parte da Monarquia Hispânica 

Em artigo a respeito dos enfoques historiográficos e possibilidades de investigação sobre 

o Brasil colonial no período filipino, o historiador Ronaldo Vainfas adverte que a obra 

varnhageana é marcada por uma percepção de que o Brasil era português e que o autor “lastima 

a União Ibérica” pelas consequências adversas como a herança de diversos inimigos de Castela 

que resultaram nas invasões holandesas24. Nesse sentido, o ponto de referência para as análises 

de Varnhagen sobre a atuação da dinastia dos Habsburgo era a ideia de que Portugal e, 

consequentemente o Brasil, viveram sob o “domínio espanhol”.  Nesse sentido, a hipótese de 

                                                 
23 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. cit. p. 19. 

24  VAINFAS, Ronaldo. Tempo dos Filipes no Brasil colonial: enfoques historiográficos, possibilidades de 

investigação. Revista Maracanan. Rio de Janeiro, n. 16, p. 14-33, jan./jun. 2017. Disponível em https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/27118.  Acesso em 22 de março de 2018.  

 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/27118
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/27118
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Varnhagen sobre a conversão da capitania nos primeiros anos do reinado de D. Filipe I, pode 

estar relacionada justamente a esta visão do autor. No entanto, o fato de D. Filipe I ter concedido 

uma tença ao filho de João de Barros, não significava necessariamente que esta tença era uma 

indenização pelos direitos da capitania. Mas esta percepção merece uma investigação do 

contexto e da própria situação de Jerônimo de Barros na corte portuguesa após a morte do seu 

pai, em 1570.  

A afirmação de Varnhagen sobre o abandono da capitania por parte Barros e a hipótese a 

respeito da conversão desta em capitania régia, foi repetida, em alguma medida, nos estudos 

considerados clássicos sobre história do Rio Grande do Norte, tais como os trabalhos de 

Augusto Tavares de Lyra25  e Rocha Pombo26 , publicados na década de 1920, e de Luís da 

Câmara Cascudo27, de 1955.  

Augusto Tavares de Lyra inicia a sua História do Rio Grande do Norte com o capítulo “A 

conquista da capitania” 28 . Sobre a doação desta capitania, Tavares de Lyra menciona 

rapidamente a discussão sobre a imprecisão com relação aos limites da donataria, pois não se 

sabia onde terminavam as 100 léguas concedidas a João de Barros e Aires da Cunha29. Para 

Lyra, a divergência com relação aos limites era natural e comum ao caso de quase todas as 

capitanias dado o pouco conhecimento da costa. Tavares de Lyra indicou outro ponto de 

discordância no que diz respeito a concessão da capitania. A dúvida que existia era se a doação 

fora feita, inicialmente, para João de Barros e depois o donatário ter-se-ia associado a Aires da 

Cunha, ou se Cunha fora donatário desde o início. Mas, Lyra afirma que, apesar do fato de não 

ter tido acesso à carta de doação da capitania na época em que escreveu sua obra, a carta de 

foral de 11 de março de 1535 dirimia tal dúvida, pois apresentava Barros e Cunha como 

donatários no momento da doação30.  

Com relação ao fracasso da primeira expedição, Lyra cita a conclusão de Varnhagen: 

 

João de Barros, só à custa de muitos trabalhos e despesas, pode reaver seus 

filhos. E, feliz com eles, na pobreza, fazia daí em diante protestos de não 

fundas mais vãs esperanças em vir a ser rico, e assim resignou inteiramente 

                                                 
25 LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. Natal: EDUFRN, 2008. 

26 POMBO, Rocha. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Editores anuários do Brasil, 1922, p. 23-

51.  

27CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 

Cultura, Serviço de Documentação, 1955, p. 13-34. Elementos sobre a conquista também são discutidos em 

CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: EDUFRN, 2010, p. 35-62.  

28 LYRA, Augusto Tavares de. Op. cit. p. 23-40 

29 Lyra menciona o caso de autores como Cândido Mendes que fixou o limite norte da capitania no rio Jaguaribe; 

Rocha Pombo definiu como ponto limite o rio Mundaú, no atual Ceará, e Matoso Maia, afirmava que a capitania 

de Barros e Cunha tinha termo final na cordilheira do Apodi. LYRA, Augusto Tavares de. Op. cit. p. 25.  

30 LYRA, Augusto Tavares de. Op. cit. p. 25.  
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toda a ideia de ser senhor donatário no Brasil31 

 

De acordo com Varnhagen, dois filhos de Barros teriam participado da primeira expedição, 

Jerônimo e João de Barros. Estes teriam se perdido no Maranhão e o pai havia gastado mais de 

sua fazenda para resgatar os filhos no Brasil. Ao corroborar com a referida conclusão, Lyra 

confirma que, após o fracasso da expedição, Barros teria desistido completamente de ocupar 

suas capitanias. Importa observar também, que, apesar de Lyra ter apresentado, mesmo que 

rapidamente, o alvará de 1561 de D. Sebastião a respeito de um pedido de João de Barros para 

que ninguém fosse à “Terra dos Potiguara” sem sua permissão como capitão donatário, e a 

própria certidão sobre os limites entre a capitania de Barros e Itamaracá, querela que resultou 

em disputa judicial sobre a verdadeira localização do Porto de Búzios, Lyra manteve a 

afirmação de Varnhagen de que Barros havia abandonado a capitania. Neste ponto, a ideia do 

abandono está associada a falta de novas tentativas de conquista.  

Rocha Pombo, em sua História do Rio Grande do Norte, dedicou dois capítulos ao 

período anterior à conquista da capitania. O autor teceu algumas considerações sobre os laços 

de amizade entre os povos Potiguara e os franceses e como essas alianças dificultaram a 

chegada dos portugueses no litoral das capitanias do norte32. Ademais, afirmou que “O que se 

liquida de modo incontestável é que, não só aquela parte, como todo o litoral do Noroeste 

ficaram desde 1538 até fins do século, completamente abandonados pelos portugueses”33 . 

Assim, Pombo corroborou com a ideia do abandono. No entanto, nada mencionou a respeito de 

uma segunda expedição com os filhos de Barros e nem da conversão da donataria em capitania 

régia.  

A História do Rio Grande do Norte, de Luís da Câmara Cascudo, é de data um pouco 

posterior às duas obras mencionadas foi publicada em 1955, e apresenta mais elementos sobre 

as tentativas de conquista. O autor declarou que desconhecia a carta de doação da capitania, 

mas relatou detalhes da primeira expedição e identificou uma segunda com base em uma 

declaração do primogênito de João de Barros e no alvará expedido pelo rei D. Sebastião, em 

1561, o mesmo documento citado por Lyra, que ignorou esta informação34 . Cascudo ainda 

menciona a certidão dos limites entre a capitania de Barros e Itamaracá como uma prova do 

interesse de João de Barros pela capitania. Devido a estas demonstrações de interesse do 

                                                 
31 Ibidem, p. 28.  

32 POMBO, Rocha. Op. cit. p. 21-2.  

33 Ibidem, p. 27.  

34 CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 

Cultura, Serviço de Documentação, 1955, p. 20.  
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donatário, Cascudo chegou à seguinte conclusão: 

 

Vê-se que a capitania nunca esteve esquecida pelo seu proprietário. Pequenina 

fonte econômica, quando João de Barros faleceu, 1570, os filhos, alegando, 

justos serviços, requereram pagas a Filipe II de Espanha, rei de Portugal. 

Jerônimo recebeu 150$000 de tença, por mercê real de 21 de junho de 1582, 

com direito de testar até 30$000, concedido na mesma data. Ter-se-ia dado 

nessa época a reversão de propriedade da capitania à coroa? 35.  

 

Com opinião diferente dos outros autores, Cascudo afirma que a capitania não esteve 

abandonada. Foi fonte de renda para o donatário e que, após a morte deste, os filhos buscaram 

uma recompensa pelos serviços do pai. De forma mais prudente, Cascudo lança um 

questionamento sobre a possível reversão da donataria em capitania régia neste período.  

O historiador Helder Alexandre Medeiros de Macedo destacou outros estudos da 

produção local e erudita, ligada ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e 

os classificou como estudos revisionistas e que nas últimas quatro décadas, “teve como meta 

auscultar temas controversos ou lacunares na historiografia”36. Dentre estes estudos, pode-se 

destacar os trabalhos de Tarcísio Medeiros nas décadas de 1970 e 1980, e Olavo de Medeiros 

com uma produção dos anos 1990.  

No livro Aspectos geopolíticos e antropológicos da História do Rio Grande do Norte37,  

Tarcísio Medeiros informa que também desconhecia a carta de doação de capitania de João de 

Barros, mas seguia outros autores na afirmação de que o rei havia doado 100 léguas da Baía da 

Traição até o rio Jaguaribe para Barros e Cunha conjuntamente38. Sobre a situação da capitania 

após a primeira expedição de 1535, retomou a questão do abandono e afirmou que, com a morte 

do donatário, em 1570, o filho Jerônimo de Barros não podendo manter os direitos de donatário, 

recebia, a título de indenização, “uma tença de 100$000 réis” pela cessão à Coroa Real, em 

1587”39. Assim, Medeiros apresenta uma outra data para a conversão, sem um fundamento mais 

sólido para tanto, e a suposição dos autores com relação ao recebimento da tença por parte do 

primogênito de Barros ter a ver com uma espécie de indenização pelos direitos da capitania 

ganhou ares de certeza na referida obra.  

                                                 
35 Ibidem, p. 23.  

36 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Ocidentalização, territórios e populações indígenas no sertão da 

Capitania do Rio Grande. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

2007, p. 85.  

37 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos Geopolíticos e Antropológicos da História do Rio Grande do Norte. Natal: 

Imprensa Universitária, 1973.  

38 Ibidem, p. 23.  

39 Ibidem, p. 24.  
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 Já no seu outro livro, Proto-história do Rio Grande do Norte40 , face ao achado no ANTT 

da carta de doação destinada a João de Barros, por Ivoncísio Medeiros (filho de Tarcísio 

Medeiros), foi dirimida a dúvida sobre quando Aires da Cunha ter-se-ia tornado capitão 

donatário da porção de 100 léguas,  se foi no ato da doação ou depois quando uniram esforços 

para organizar a grande expedição de 1535. Tarcísio Medeiros transcreveu trechos da carta de 

doação e ficou evidenciado que a donataria de 100 léguas foi concedida a João de Barros e 

Aires da Cunha na mesma data e que existiu apenas uma carta de doação onde o rei determinou 

a divisão das 100 léguas de modo que cada donatário ficasse com 50 léguas41. No entanto, 

Medeiros ignorou o fato de que no final da carta de doação, o rei afirma que iria proceder com 

a feitura do mesmo documento para Aires da Cunha. No que toca ao período posterior a 1535, 

o autor mantém a afirmação de que a capitania ficou abandonada por 63 anos (1535-1598) e 

por isso, foi “presa fácil” dos franceses42.  

Olavo de Medeiros em sua obra Aconteceu na Capitania do Rio Grande 43 ,  

curiosamente não trata de nenhum aspecto referente a doação e conversão da capitania. O 

autor optou por uma abordagem da história do contato dos europeus com o litoral “norte-

rio-grandense”44. Nesse sentido, teve como ponto de partida o episódio da expedição de 

André Gonçalves de 1501 que, segundo Medeiros, foi quem realizou o ritual de tomada de 

posse da terra e como parte desta ritualística, chantou um padrão de pedra de lioz, chamado 

mármore de Lisboa, na atual Praia de Touros, padrão de pedra que ficou conhecido como 

Marco de Touros45. Em seguida, o autor trata da descrição da costa da capitania feita por 

Gabriel Soares de Sousa46 no Tratado Descritivo do Brasil de 1587, para logo adentrar na 

                                                 
40 MEDEIROS, Tarcísio. Proto-história do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Presença Edições, 1985.  

41 Ibidem, p. 192-94.  

42 Ibidem, p. 1998-99.  

43 MEDEIROS FILHO, Olavo. Aconteceu na Capitania do Rio Grande. Natal: Depto. Estadual de Imprensa, 1997.  

44 Ibidem, p. 7. Em outra obra, Terra Natalense, o autor foca nos aspectos da conquista e da fundação da Cidade 

do Natal. MEDEIROS FILHO, Olavo. Terra Natalense. Natal: Fundação José Augusto, 1991.  

45 No ano de 1975, o marco foi retirado da praia e transferido para Natal e passou a integrar o acervo do Museu 

da Fortaleza dos Reis Magos. Na Praia de Touros, foi colocada uma réplica daquele padrão. Ibidem, p. 12.  

Atualmente, este fato está associado a tese de que o primeiro contato dos europeus com o território que viria a ser 

o Brasil teria ocorrido na localidade onde foi chantado o referido marco. No Rio Grande do Norte, esta tese foi 

discutida na década de 1930 em livros como CASCUDO, Luís da Câmara. A intencionalidade no Descobrimento 

do Brasil. Natal: Imprensa Oficial, 1933 e CASCUDO, Luís da Câmara. O mais antigo Marco Colonial do Brasil: 

Natal: Centro de Imprensa, 1934.  Mais recentemente, o pesquisador Lenine Pinto empreendeu pesquisas sobre o 

assunto em PINTO, Lenine. Reinvenção do descobrimento: o litoral norte-riograndense como atração necessária 

as navegações exploradoras do Atlântico Sul e ponto de desembarque da frota de Pedro Alvares Cabral. Natal: Art 

Print, 1998. Com base nestas pesquisas, setores ligados ao turismo passaram a explorar a nova interpretação e 

buscam fortalecer esta tese.  A iniciativa tem como lema “Rio Grande do Norte: o Brasil começa aqui”. Lema 

problemático do ponto de vista histórico por não refletir a constituição daquele espaço na aurora do século XVI. 

Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/uniao-para-provar-que-cabral-chegou-primeiro-ao-rio-

grande-do-norte-21238803.  Acesso em 21 de abril de 2017.   + 

46 Gabriel Soares de Sousa, cronista português, nascido em 1540, foi um dos grandes senhores de engenhos da 

https://oglobo.globo.com/sociedade/uniao-para-provar-que-cabral-chegou-primeiro-ao-rio-grande-do-norte-21238803
https://oglobo.globo.com/sociedade/uniao-para-provar-que-cabral-chegou-primeiro-ao-rio-grande-do-norte-21238803
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temática da conquista da capitania, em 1598, sem fazer qualquer menção a atuação de João 

de Barros como capitão donatário.  

 No campo da historiografia acadêmica, sobre a história da capitania neste período, 

destaca-se o estudo de Maria Emília Monteiro Porto, professora do Departamento de História 

da UFRN, sobre a atuação dos jesuítas no Rio Grande47. No que diz respeito ao período referente 

ao século XVI, o trabalho discute o papel fundamental desempenhado pelos padres da 

Companhia de Jesus no processo de conquista da capitania já no final do século. Apesar de não 

tocar diretamente nas questões referentes à doação e à conversão para capitania régia, pois não 

era objetivo do estudo, a historiadora seguiu a linha dos autores mencionados anteriormente ao 

afirmar que “As bases jurídicas desta política de conquista se delinearam com a elevação de 

algumas donatarias a Capitanias da Coroa, como foi o caso do Rio Grande em 1582 [...]”48.  

Outro estudo importante que perpassa em alguns pontos pelo século XVI é o de Fátima 

Martins Lopes, professora do Departamento de História da UFRN, sobre as missões volantes e 

aldeamentos indígenas que apresentam aspectos fundamentais sobre os hábitos, costumes e as 

relações estabelecidas com os europeus ao longo dos séculos49. Com base em Augusto Tavares 

de Lyra e Luís da Câmara Cascudo, a autora reitera a ideia de que a capitania retornou para 

Coroa em 1582.  

De modo geral, o quadro historiográfico apresentando aponta para a conclusão de que a 

história da capitania de João de Barros na segunda metade do século XVI foi marcada pelo 

abandono do donatário e, que, após sua morte, em 1570, a Coroa retomou para si a capitania e 

indenizou o primogênito que herdaria o posto de capitão de donatário. Entretanto, Cascudo, em 

uma análise diferente dos outros autores, apresentou elementos que refutam a ideia do abandono 

total da capitania por Barros.  Esta interpretação, somada à leitura das fontes sobre a atuação de 

Barros como capitão donatário, impôs um problema de pesquisa: como este donatário 

conseguiu manter por tantos anos sua donataria sem ter cumprido com a obrigação da tomada 

de posse efetiva da terra, tal como estava previsto nos diplomas régios da doação, notadamente 

na carta de foral? 

                                                 
Bahia e escreveu umas das crônicas mais importantes do século XVI, Tratado Descritivo do Brasil de 1587.Graças 

a esta obra que dedicou a um importante nobre português defensor da causa da União das Coroa, D. Cristóvão de 

Moura, Sousa recebido na corte em Madrid e nomeado “capitão-mor e governador da conquista e descobrimento 

do rio São Francisco”. Morreu em 1592 na Bahia. VAINFAS, Ronaldo. Gabriel Soares de Sousa. In: VAINFAS, 

Ronaldo (Org.).  Dicionário do Brasil colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 260-1.  

47 PORTO, Maria Emilia Monteiro. Jesuítas na capitania do Rio Grande séculos XVI-XVIII: Arcaicos e Modernos. 

Tese (Doutorado em História). Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca, 2000. 

48 Ibidem, p. 67.  

49 LOPES, Fátima Martins. Índios, colonos e missionários na colonização da capitania do Rio Grande do 

Norte. Edição especial para o acervo virtual Oswaldo Lamartine de Faria. Natal: IHGRN, 2002. 
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  Tal questão, no entanto, não pode ser analisada somente com base no âmbito das 

discussões sobre a natureza jurídica das capitanias. É preciso levar em consideração o lugar que 

João de Barros ocupou naquela sociedade e os interesses que mantinha com relação à sua 

capitania no Brasil. Nesse sentido, são apresentados nesta dissertação alguns aspectos que direta 

ou indiretamente caracterizaram o processo inicial de formação do território da capitania na 

“Terra dos Potiguara” perpassando todo o longo período em que foi mantida como donataria 

até a conversão em capitania régia.  

Sabe-se que João de Barros foi um importante escritor, historiador da expansão 

portuguesa no Oriente e funcionário régio com longa carreira como feitor da Casa da Índia, 

importante instituição reguladora e fiscalizadora do comércio ultramarino. Credenciais que, 

relacionadas à trajetória de Barros como capitão donatário, muitas vezes dispensou 

apresentações nos trabalhos dedicados a História da capitania do Rio Grande. Mas é justamente 

a compreensão das posições que ele ocupou na corte portuguesa que dão a medida política dos 

intentos como capitão donatário dentro da lógica social de distribuição de mercês e a 

importância da proximidade com os homens mais poderosos da corte. De modo mais específico, 

buscou-se analisar a situação de Barros na corte como um súdito a serviço das questões do 

império português; examinar as demandas pleiteadas por Barros junto à Coroa em defesa de 

seus direitos sobre a capitania na “Terra dos Potiguara” e, por fim, investigar a mudança da 

condição de capitania donatária para capitania régia. 

Este estudo está vinculado à linha de pesquisa “Formação, Institucionalização e 

Apropriação dos Espaços” do Programa de Pós-Graduação em História da UFRN e aborda 

diferentes processos de constituição do território da capitania. Inicialmente, como capitania 

donatária, um senhorio administrado à distância pelo capitão donatário; posteriormente, como 

capitania régia no âmbito dos esforços para a realização da conquista. Nesse sentido, buscou-

se empreender um trabalho de desnaturalização das identidades espaciais associadas à ideia da 

capitania do Rio Grande como um espaço já dado. Percepção esta que ignora a construção 

gradual e complexa dos processos de apropriação dos espaços ocorridos ao longo do primeiro 

século de colonização e que precisam ser pensados historicamente. Como aporte teórico para 

esta abordagem, adotou-se os conceitos de território e senhorio.  

O conceito de território, operacionalizado neste estudo, parte da definição do geógrafo 

Antônio Carlos Robert de Moraes para quem o território  

 

 É resultado da relação de uma sociedade específica com seu espaço, em um 

intercâmbio contínuo que humaniza essa localidade, materializando 
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sincronicamente as formas de sociabilidade reinantes em uma paisagem e em 

uma estrutura territorial50. 

 

O processo formativo desta nova realidade espacial no âmbito da história da colonização 

portuguesa na América abrange representações, discursos, consciências, lutas, atos políticos e 

jurídicos que tinham como objetivo a busca pela legitimação e reconhecimento de um domínio. 

Moraes chancela esta concepção ao explicar que o esmiuçamento dos processos de formação 

territorial indica que os territórios são resultados de construções bélicas, ideológicas e jurídicas: 

 

O território é uma materialidade produzida pela apropriação material de 

espaços e pela dominação efetiva destes.  Assim, a formação territorial articula 

uma dialética entre a construção material e a construção simbólica do espaço, 

que unifica em um mesmo movimento processos econômicos, políticos e 

culturais. O território material é referência para formas de consciência e 

representação, cujos discursos retroagem no processo de produção material do 

espaço, com o imaginário territorial comandando a apropriação e exploração 

dos lugares. O território é concomitantemente, uma construção militar (um 

resultado da conquista espacial que tem que ser reiterada sempre que 

conquistada) e uma construção política (como área de exercício de um poder 

soberano), mas também uma construção econômica (como suporte de 

estruturas e atividades produtivas como um mercado) e uma construção 

jurídica (que tem de ser legitimada em fóruns adequados de relacionamentos 

internacional) e ainda uma construção ideológica (que fundamenta uma 

identidade social de base espacial e uma psicologia coletiva)51. 

 

 

Conforme a definição acima, o território é resultado de uma conjunção de fatores 

fundamentados na construção material e simbólica do espaço que envolve a relação de uma 

sociedade com esse espaço em diferentes perspectivas. No campo da construção jurídica, o 

Direito, por meio de instrumentos legais como os Alvarás régios, as cartas de doação, os forais 

produziram territórios e estabeleceram limites 52 . Para o caso em estudo, tais documentos 

ditaram a produção de um saber que resultou na inscrição material de determinado espaço em 

mapas, ou seja, criou uma espacialidade legitimada pela letra da lei das doações régias. Ao 

longo do tempo, essas criações foram adquirindo identidades espaciais, tal como a capitania do 

Rio Grande, inicialmente conhecida como “Terra dos Potiguara” e marcadamente caracterizada 

                                                 
50 MORAES, Antônio Calos Robert de. Bases da Formação Territorial do Brasil: o território colonial brasileiro 

no “longo século XVI”. São Paulo: Hucitec, 2000. p. 17.  

51 Grifos da autora. MORAES, Antônio Carlos Robert. Território e História no Brasil. São Paulo: Annablume, 

2005. p. 59. 

52 Sobre as dinâmicas que permeiam a relação entre o espaço e o Direito ver MECCARELLI, Massimo; SOLLA 

SASTRE, María Julia. Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: An Introduction. In: MECCARELLI, 

Massimo; SOLLA SASTRE, María Julia (Org.). Spatial and Temporal Dimensions for Legal History: research 

experiences and itineraries. Frankfurt: Max Planck Institute for European Legal History, 2016, p. 3-26. 
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pela ideia do abandono, que necessariamente precisam ser desnaturalizadas para se 

compreender o processo de construção do território da capitania, doada como donataria e, 

posteriormente, convertida em capitania régia.  

O primeiro processo de desnaturalização das identidades espaciais começa com a 

própria noção de capitania. A doação das capitanias hereditárias ou donatárias estava inserida 

no projeto mais amplo da Coroa portuguesa de ocupar as terras da nova colônia por meio da 

concessão de capitanias donatárias a pessoas privadas: os capitães donatários. Como se sabe, a 

adoção do sistema das capitanias donatárias ou hereditárias estava inserida no projeto mais 

amplo da Coroa portuguesa de ocupar as terras do Brasil afim de garantir os direitos de Portugal 

que eram ameaçados pelo gradual estabelecimento dos franceses ao longo da costa. Nesse 

sentido, fazia-se urgente a instalação de núcleos de povoamento português. Para tanto, a Coroa 

implantou no Brasil o já conhecido sistema de donatarias.  

 Inicialmente implantadas nas ilhas atlânticas da Madeira, Açores, Cabo Verde e São 

Tomé, no século XV, as capitanias instituídas no Brasil, Angola e Serra Leoa fizeram parte de 

uma segunda fase de implantação do sistema que perdurou até o século XVIII, com 

consideráveis diferenças do ponto de vista da abrangência da atribuição de direitos e 

privilégios53 

O historiador do Direito português, António Vasconcelos de Saldanha define as 

capitanias como “complexos políticos, jurídicos e institucionais”. Em seu estudo, As capitanias 

do Brasil: antecedentes, desenvolvimento e extinção de um fenômeno atlântico, defende que 

 

  A compreensão desse complexo institucional pode ser alcançada 

apenas pela abstração das particularidades de cada capitania, em 

proveito do inventário e da reconstrução de todas as linhas mestras de 

um sistema, que com raízes antigas e fins determinados, se fez estender 

a áreas diversificadas da expansão dos portugueses54.  

 

 

A reconstrução destas linhas perpassa pela compreensão da natureza jurídica das 

capitanias, de suas raízes.  As capitanias eram circunscrições jurisdicionais de base territorial, 

complexos políticos, jurídicos e institucionais com raízes no regime senhorial português 

fundado na dispersão de bens e direitos inerentes à Coroa, prática presente no reino de Portugal 

                                                 
53 A primeira doação da Coroa portuguesa no espaço atlântico foi a capitania de Machico na ilha da Madeira em 

1440. Depois a doação da ilha de Cabo Verde, em 1460, e São Tomé, em 1485. No Brasil, o sistema fora adotado 

pela primeira vez em 1534, em Angola, no ano de 1571 e Serra Leoa, em 1606. SALDANHA, António Vasconcelos. 

As capitanias do Brasil: antecedentes, desenvolvimento e extinção de um fenómeno atlântico. Lisboa: Comissão 

Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001, p. 18-21. 

54 SALDANHA, António Vasconcelos de. Op. cit. p. 18. 
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desde a Baixa Idade Média, constituindo assim os senhorios 55 . Tal concepção foi lançada 

inicialmente pelo jurista Paulo Mêrea, no capítulo “A solução tradicional da colonização 

portuguesa no Brasil”, na monumental História da Colonização Portuguesa no Brasil56 , e, 

posteriormente, aprofundada em outros estudos como o de Harold Johnson 57  e António 

Vasconcelos Saldanha, em obra já mencionada.  

Parte-se destas linhas mestras no que diz respeito à compreensão de um fenômeno 

jurídico, político e institucional mais amplo para fazer o caminho inverso e investigar as 

particularidades do processo de doação da capitania de João de Barros e a manutenção de sua 

longeva condição de donataria, bem como o contexto que explica a conversão para capitania 

régia.  

Para o estudo da trajetória de João de Barros, não obstante a significativa contribuição 

da biografia escrita por Manuel Severim de Faria58, a vida de serviço de Barros dedicada ao 

reino e as questões do Império analisadas na presente dissertação tem como fonte de pesquisa 

os documentos reunidos e transcritos por António Baião em Documentos inéditos sobre João 

de Barros, sobre o escritor seu homônimo contemporâneo, sobre a família do historiador e 

sobre os continuadores das suas 'Décadas' publicados no Boletim da Segunda Classe da 

Academia de Lisboa de 191759. Baião foi primeiro diretor do ANTT, e teve acesso a fundos 

documentais até aquela época de difícil acesso como o Códice de Serviços da Casa Real e da 

coleção do Conde de Tarouca, além da Coleção Geral do ANTT. De acordo com Baião, a 

publicação desses documentos foi uma tentativa de “autenticar certas afirmações de Severim 

de Faria, aditar e precisar outras e até retificar algumas”60. Esta publicação representou uma 

guinada nos estudos mais atuais que tocaram de alguma forma em aspectos sobre a vida de João 

                                                 
55 SALDANHA, António Vasconcelos de.  Op. cit. p. 18; 43-44.  

56 MERÊA, Paulo. A solução tradicional da colonização portuguesa no Brasil. In: DIAS, Carlos Malheiros. HCPB. 

Vol. III A Idade Média Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário da 

Independência do Brasil. Porto: Litografia Nacional, 1924 p. 171.  

57  JOHNSON, Harold. As capitanias donatárias em perspectiva: antecedentes portugueses da colonização do 

Brasil. In: JOHNSON, Harold. Camponeses e colonizadores: Estudos de história luso-brasileira. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1997. p-215-220. Originalmente publicado em "The Donatary Captaincy in perspective: Portuguese 

Background of the Settlemente of Brazil". Hispanic American Historical Review, 52, nº 2, 1972, p. 203-214. 

58 FARIA, Manuel Severim de. Vida de João de Barros por Manuel Severim de Faria e índice geral das quatro 

Décadas da sua Ásia (1624). –Nova ed.- Lisboa: Na Régia Officina Typografica, 1777-1788. Parte III. Para este 

estudo foi consultada a versão digitalizada pela Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em: 

http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-

R0150.pdf. Acesso em 14 de agosto de 2017. 
59  BAIÃO, António (org.). Documentos inéditos sobre João de Barros, sobre o escritor seu homônimo 

contemporâneo, sobre a família do historiador e sobre os continuadores das suas 'Décadas'. In: Boletim da Segunda 

Classe da Academia das Sciencias de Lisboa. Vol. XL, 1917. p. 202-386. Disponível em: 

https://archive.org/stream/boletima11acaduoft#page/304/mode/2up Acesso em 20 de agosto de 2017. 
60 BARROS, João de. Décadas. Seleção, prefácio e notas de António Baião. Volume I. Lisboa: Livraria Sá da Costa 

Editora, 1932. p. 11. 

http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
https://archive.org/stream/boletima11acaduoft#page/304/mode/2up
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de Barros. 

Os documentos foram transcritos por António Baião e devidamente referenciados. No 

caso dos documentos oriundos da Coleção Geral do ANTT e que constam na plataforma online 

do arquivo, foi possível fazer uma comparação entre a transcrição de Baião e o documento 

original.  A tipologia documental presente nesta compilação é variada e está organizada apenas 

de acordo com o fundo documental de origem. As datas e temas dos documentos não seguem 

uma determinada ordem. Nesse sentido, para a pesquisa, ora aqui apresentada, foi necessário 

agrupar os documentos primeiro de acordo com a ordem cronológica que possibilitasse uma 

visão geral sobre os tipos de documentos existentes para diferentes épocas da vida de João de 

Barros e de seus familiares. Em seguida, os documentos foram agrupados por temáticas e ordem 

cronológica classificados com base em categorias que seguem uma lógica específica pertinente 

aos objetivos de cada capítulo deste estudo. Assim, foram adotadas as seguintes categorias: 

cartas de nomeação, cartas de quitação, carta de mercê e privilégios de João de Barros, 

documentos relativos ao Brasil, petições e mercês dos filhos de Barros.  

No primeiro capítulo do presente estudo foram analisadas as cartas de nomeação dos 

cargos que João de Barros ocupou como tesoureiro e, posteriormente, como feitor da Casa da 

Índia. Tal análise centrou-se no âmbito das discussões sobre a posição que João de Barros 

ocupava na corte ao demandar seus direitos com capitão donatário; assim como a carta de 

quitação de 1563 enviada para Barros que, do ponto de vista da tipologia documental pode ser 

classificada como um recibo emitido pelo rei reconhecendo os pagamentos devidos aos oficias 

responsáveis pela coleta de dinheiro no reino61 . Outro documento analisado no capítulo de 

abertura desta dissertação foi uma carta de mercê e privilégios de 1532 concedida a João de 

Barros pelo rei D. João III. Tal carta trazia determinação do rei beneficiando Barros com uma 

espécie de foro privilegiado, o mesmo concedido aos desembargadores de Portugal. 

A categoria destinada aos documentos relativos ao Brasil contempla todos os documentos 

que direta ou indiretamente tocam em questões sobre as capitanias de João de Barros. Neste 

grupo, estão a carta de doação de 1535 referente à capitania de 50 léguas; a carta de foral da 

capitania do mesmo ano; a cara de doação das minas destinada a Barros, Aires da Cunha e 

                                                 
61 De acordo com o historiador Rodrigo da Costa Dominguez,  a carta de quitação “também diz respeito àqueles 

responsáveis pela coleta dos impostos e/ou dos dinheiros, de maneira específica e localizada – os recebedores, 

contadores, rendeiros, feitores, tratadores ou cambiadores –, que lidam diretamente com as quantias levantadas e 

estão encarregados de dar conta acerca desses recursos aos seus superiores e às testemunhas designadas para 

receber essa prestação de contas – fosse o escrivão dos contos, os contadores das comarcas, os vedores da Fazenda, 

ou outro oficial”. DOMINGUEZ, Rodrigo da Costa. Das finanças locais às finanças do estado: as cartas de quitação 

em Portugal entre os séculos XIV e XVI. História Econômica & História de Empresas. Rio de Janeiro, vol. 18 no 

1 (2015), p. 71. 
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Fernão Álvares de Andrade também de 1535; o alvará régio de 1561 que proibia qualquer 

morador de outras capitanias ir até a “Terra dos Potiguara” assaltar ou capturar os índios e a  

“Certidão referente uma questão por causa dos limites da capitania de João de Barros de 1564” 

que trata da disputa judicial entre Barros, representado por um procurador, e João Gonçalves, 

capitão-mor de Itamaracá, e teve como centro da disputa o Porto de Búzios. Os documentos 

mencionados foram analisados no segundo capítulo, pois apresentam questões fundamentais 

para a consecução do objetivo sobre as demandas e estratégias de Barros com relação a 

manutenção de sua capitania donatária no Brasil.    

Do fundo documental disponível no ANTT, a Coleção Corpo Cronológico contém 

documentos que tocam direta e indiretamente na situação da “Terra dos Potiguara” que, 

constantemente, era assaltada por corsários franceses e conquistadores de outras capitanias e da 

própria situação de outros capitães donatários que enfrentaram grandes problemas com os 

indígenas e com outros capitães. É o caso de Pero de Góis, capitão da capitania de São Tomé 

que escreveu ao rei relatando problemas com homens da capitania do Espírito Santo que iam 

na sua capitania capturar índios. Góis informa, na carta que havia escrito também para o feitor 

da Casa da Índia, João de Barros, sobre o acontecimento e pediu provimentos para construir 

engenhos de água na capitania62. Foi feito um cruzamento dos documentos que tratam dessa 

conexão de Barros com outros capitães e as notícias que circulavam sobre a “Terra dos 

Potiguara”, no intuito de verificar qual era a situação da capitania no período em que Barros 

estava em Lisboa pleiteando seus direitos.  

A última categoria adotada, “petições e mercês dos filhos de João de Barros”, reúne os 

documentos que foram analisados no terceiro capítulo cujo objetivo é investigar o processo de 

reversão de capitania donatária para capitania régia. Tais registros poderiam também fazer parte 

do grupo de documentos relativos ao Brasil, mas se optou  por criar uma outra categoria devido 

aos diferentes contextos envolvidos. A petição de Jerônimo de Barros ao rei D. Filipe I (1581-

1598), por exemplo, é posterior à morte do pai em 1570. Neste caso, na petição, Jerônimo se 

colocava como capitão donatário das capitanias do Brasil devido ao direito de primogenitura 

que regia a sucessão das capitanias63; bem como o alvará de lembrança datado de 1582 de uma 

                                                 
62 Carta de Pero de Góis escrita na Vila da Rinha a D. João III. ANTT, Corpo Cronológico, I-77-120. Alguns 

documentos sobre a colonização do Brasil (século XVI). Lisboa: Publicações Alfa, 1989.p. 17-18.  

63 Em estudo sobre os primeiros 200 anos de contato entre indígenas e os europeus na costa norte do Brasil, 

chamada no século XVI e XVII de Costa Leste-Oeste, a historiadora Jóina Freitas Borges analisa esta petição e 

apresenta pontos considerados confusos na compreensão as referências às duas capitanias de Jerônimo de Barros: 

“Terra dos Potiguara” e Maranhão. BORGES, Jóina Freitas. Os Senhores das Dunas e os Adventícios D'Além-mar: 

primeiros contatos, tentativas de colonização e autonomia Tremembé na Costa Leste-Oeste (Séculos XVI e XVII). 

362 p. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010, pp- 178-186.  
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tença (pensão pecuniária) destinada a Jerônimo de Barros e comumente associada, na 

historiografia, a uma espécie de indenização pela conversão da capitania da “Terra dos 

Potiguara” em capitania régia64. 

A presente dissertação está dividida em três capítulos. No capítulo de abertura, intitulado 

João de Barros: um súdito a serviço do império português, foi feita uma retomada da biografia 

de Barros focada na sua trajetória no âmbito da corte portuguesa problematizando alguns 

aspectos como o grau de proximidade do donatário aos homens mais poderosos da corte, 

inclusive o rei D. João III. Barros desempenhou papel de historiador dos feitos portugueses no 

Oriente, com a escrita da obra Décadas da Ásia (1552-1563), e foi responsável pela elaboração 

da história que celebrou a expansão marítima portuguesa e reforçou a ideia fundamentada no 

“direito à conquista” dos espaços ultramarinos. Examinou-se a visão do autor com relação à 

jurisdição da Coroa portuguesa e como essa percepção pode ser relacionada à sua atuação de 

Barros como capitão donatário. Além disso, Barros serviu durante mais de três décadas nos 

quadros da burocracia mercantil e ocupou um dos cargos mais importantes da administração 

ultramarina portuguesa: o posto de feitor da Casa da Índia. Desse modo, buscou-se compreender 

as dimensões política e prática desse cargo a fim de correlacionar aos intentos de Barros como 

donatário de capitanias no Brasil. 

O segundo capítulo, O senhorio de João de Barros na “Terra dos Potiguara”: aspectos 

jurídicos e a constituição territorial da capitania, trata das características do regime senhorial  

das capitanias donatárias e as particularidades que circundam o caso do senhorio de João de 

Barros. Analisou-se as ações de João de Barros como capitão donatário da “Terra dos Potiguara”, 

um capitão que não tomou posse de sua capitania, mas se manteve atento à questão dos direitos 

assegurados a ele por meio da carta da doação e da carta de foral.   

No último capítulo, intitulado De capitania donatária a capitania régia: elementos para 

uma análise inicial, foi realizada uma investigação da situação da família de João de Barros 

após sua morte, em 1570, no intuito de analisar tanto a posição como os possíveis interesses de 

Jerônimo de Barros como novo capitão donatário, principalmente com base nas petições que 

enviou aos reis D. Sebastião (1557-1578) e D. Filipe I (1581-1598). Ademais, buscou-se 

analisar a conjuntura dos movimentos de guerra nas fronteiras das capitanias setentrionais no 

intuito de refletir sobre os interesses que estavam em jogo com relação àquelas capitanias e que 

resultaram nos últimos processos de conquista do século XVI.  

 

 

                                                 
64 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. Cit. p. 196.  
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Capítulo 1- João de Barros: um súdito a serviço do império português 

 

 

O estudo da trajetória de vida deste conhecido vulto de Portugal oferece importantes 

elementos para compreender o processo de constituição do território da futura capitania do Rio 

Grande ao longo da segunda metade do século XVI. Barros ocupou o cargo mais importante da 

administração do comércio ultramarino português: feitor da Casa da Índia. Além disso, foi 

escritor e publicou textos dos mais variados estilos. Assim, Barros transitou entre o mundo das 

letras e as atividades da burocracia mercantil e adquiriu importante conhecimento sobre as 

conquistas portuguesas no ultramar, inclusive sobre o Brasil onde recebeu duas capitanias 

donatárias: a “Terra dos Potiguara” e uma parte do Maranhão.  

Diante deste quadro, foram investigados aspectos que direta ou indiretamente estavam 

relacionados à doação das referidas capitanias. Tal análise teve como base os serviços prestados 

por João de Barros à Coroa portuguesa, a posição que ele ocupava na corte bem como a esfera 

das relações pessoais com pessoas poderosas no reino entre elas o próprio rei D. João III (1521-

1557) e Antônio de Ataíde, primeiro conde da castanheira. Em seguida, examinou-se o papel 

desempenhado por Barros como historiador dos feitos portugueses no Oriente com a escrita de 

uma das obras mais importantes sobre a expansão portuguesa. O foco da análise neste ponto foi 

a elaboração por parte do autor de uma história voltada para a celebração das conquistas no 

além-mar. Barros defendia a ideia de um “direito à conquista” pertencente a Portugal sobre o 

que era considerado o espaço português no ultramar com base nas concessões das bulas papais.  

Dessa forma, mais do que apresentar a vertente de Barros como escritor, buscou-se analisar a 

visão do auto a respeito da jurisdição da Coroa portuguesa no processo de expansão marítima 

e consequentemente sobre a conquista das capitanias do Brasil.  

Finalmente, no intuito de completar o quadro de serviços de João de Barros, analisou-se 

as dimensões política e prática do cargo de feitor da Casa da Índia. Tal exame permitiu verificar 

a relação entre a posição que o feitor nos quadros da burocracia mercantil e a busca pela 

manutenção da condição de donataria das capitanias recebidas como mercê régia.   

 

1.1 - A figura de João de Barros 

O nome de João de Barros está presente em boa parte dos estudos sobre a história da 

expansão portuguesa. Tal fato deve-se à publicação da “Asia de Joam de Barros dos feitos que 

os Portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente” ou 
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Décadas da Ásia, obra pela qual Barros ficou conhecido como o “Tito Lívio português”65. Os 

primeiros volumes das Décadas foram publicados por volta de 1550 e apresentam diversos 

relatos sobre os episódios das conquistas portuguesas na Ásia. Os registros de Barros indicavam 

a escrita de uma história praticamente oficial de um alto funcionário da Coroa sobre a atuação 

dos agentes portugueses que se deslocaram para assumir importantes missões no Oriente.  

Tal foi a importância dessa obra no conjunto das crônicas sobre a expansão do império 

português e da contribuição de João de Barros que no ano de 1996 a Comissão Nacional para 

as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses o elegeu como personagem tema do ano 

em virtude do quinto centenário do seu nascimento66. No âmbito das atividades da comissão, 

um grupo de historiadores produziu um dossiê sob coordenação de António Manuel Hespanha 

com o título João de Barros e o Cosmopolitismo do Renascimento, publicado na revista 

Oceanos. No editorial, Hespanha explica que os artigos apresentam uma abordagem plural e 

atualizada sobre “um grande vulto da cultura e da política portuguesas de quinhentos”67. 

Os oito artigos que compõem o dossiê abordam diferentes esferas da vida de João de 

Barros. Homem da corte, burocrata e homem das letras de reconhecida erudição, comprovada 

por sua intensa atividade literária: novelas de cavalaria, manuais pedagógicos, panegíricos, 

diálogos moralizantes, além de ter escrito a primeira gramática da língua portuguesa em 154068. 

A gramática publicada por Barros, foi a segunda gramática de línguas vernáculas impressa na 

Europa, precedida apenas pela gramática de língua castelhana escrita por Antonio de Nebrija 

em 149269.  

                                                 
65 Referência ao historiador romano Tito Lívio (59 a.C-17 d. C), autor da obra Ab urbe condita onde abordou a 

história de Roma desde a fundação até o início da Era Cristã dividindo a narrativa em décadas. SARAIVA, A. J. e 

LOPES, Oscar. História da Literatura Portuguesa. 5ª ed. corrigida e aumentada. Porto: Porto Editora, s/d, p. 17. 

66 A Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (CNDP) foi criada, em Portugal, 

em 1986, com os objetivos de preparar, organizar e coordenar as celebrações dos feitos portugueses ao longo do 

século XV.  A comissão foi extinta em 2002 e seus trabalhos resultaram na produção de livros, revistas, seminários 

internacionais e compilação de fontes com temas variados sobre a expansão portuguesa. HESPANHA, António 

Manuel. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. Revista do Arquivo 

Nacional, v. 10, nº 1, p. 97-102, jan./jun. 1997. 

67  HESPANHA, António Manuel. Editorial. João de Barros e o cosmopolitismo do Renascimento. Revista 

Oceanos. Lisboa: CNDP, n. 27, p. 5, jul./set. 1996. 

68 Segundo a pesquisadora Maria Leonor Carvalhão Buescu, os escritos de Barros Cartinha para aprender a ler, 

Gramática, O Diálogo da Viciosa Vergonha e O Diálogo em louvor da nossa linguagem, produzidos entre 

dezembro de 1539 e janeiro de 1540, formam um corpus pedagógico e didático considerado como a primeira 

gramática escrita em Portugal. A Grammática da Lingoagem Portugueza de Fernão de Oliveira publicada, em 

1536, é considerada a primeira anotação da língua portuguesa e não propriamente uma gramática. BUESCU, Maria 

Leonor Carvalhão. A quem não falecer matéria não lhe falecerão vocábulos. In: João de Barros e o Cosmopolitismo 

do Renascimento. Revista Oceanos. Lisboa: CNDP, n. 27, p. 5, jul./set. 1996. pp. 52.  

69 Gramática resguardada na Biblioteca Nacional de Espaaa. Disponível em: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174208&page=1. Acesso em 22 de março de 2018.  Na década de 1550, John 

Palsgrave publicou a primeira gramática da língua francesa e, em 1586, William Bullokar publicou a primeira 

gramática da língua inglesa. Disponível em: https://primeirasgramaticas.wordpress.com/page/2/. Acesso em 22 de 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174208&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000174208&page=1
https://primeirasgramaticas.wordpress.com/page/2/
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Nesta época, a instrumentalização da língua por meio da elaboração de gramáticas estava 

associada a necessidade de buscar uma homogeneidade linguística tanto na escrita quanto na 

fala no período em que a coroa portuguesa ampliava seu raio de atuação no ultramar70. Assim, 

a contribuição de Barros estava relacionada não apenas ao ensino das primeiras letras em 

Portugal, mas também com a divulgação da língua portuguesa nos novos espaços da conquista. 

Tal propósito estava ainda correlacionado ao processo de evangelização por meio da leitura, 

visto que boa parte dos escritos de Barros sobre lições de gramática ensinavam preceitos da 

doutrina cristã. A escrita da gramática constituía, portanto, uma ampla ação política e cultural 

alinhada aos objetivos da expansão.  

 A ligação do autor com os temas da moral cristã também é identificada com base na 

publicação da obra Ropica Pnefma, em 1532. Esta é considerada a primeira obra portuguesa a 

tratar da questão do judaísmo com o retrato das heresias que deveriam ser combatidas, isto antes 

mesmo do estabelecimento da Inquisição em Portugal, no ano de 153671. João de Barros viveu 

em uma época marcada pelo início da perseguição contra os judeus, desde a instauração da 

conversão forçada ao cristianismo, em 1497, no reinado de D. Manuel (1495-1521), até a 

intensificação desse processo com a chegada de D. João III (1521-1557) ao trono. Contexto que 

teve uma influência significativa na obra de Barros.  

Além desta, os autores do dossiê João de Barros e o Cosmopolitismo do Renascimento 

apontaram outra influência marcante na obra do autor: humanismo. Tal fato é evidenciado pelo 

significativo apreço pela literatura grega e latina, bem como pelas ideias do famoso humanista 

neerlandês Erasmo de Roterdã (1466-1536). Outro aspecto associado à corrente humanista diz 

respeito ao modo como Barros abordou a experiência vivida pelos portugueses no contexto do 

alargamento do horizonte espacial e humano proporcionado pela expansão ultramarina. Fatos 

                                                 
março de 2018.  

70 RIBEIRO, Patrícia Rafaela Otoni. Tradição e poder: a Gramática da Língua Portuguesa de João de Barros 

(1540). Muiraquitã, UFAC, v. 5, n.1, 2017. Disponível em: 

http://revistas.ufac.br/revista/index.php/mui/article/view/1380/838. Acesso em 22 de março de 2018. Discussão 

também presente no artigo de LIMA, Nelci Vieira de. As gramáticas da Língua Portuguesa do século XVI: questões 

linguísticas, políticas e identitárias. Cadernos de Pós-Graduação em Letras. São Paulo, v. 17. n.1, p. 43-61, jan/jun. 

2017. Disponível em: http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgl/article/viewFile/10247/6502. Acesso em 

22 de março de 2018.  

71  COELHO, António Borges. João de Barros e a questão judaico cristã-nova. In: João de Barros e o 

cosmopolitismo do Renascimento. Revista Oceanos. Lisboa: CNDP, n. 27, p. 5, jul./set. 1996, pp. 70-81. Sobre a 

implantação da Inquisição em Portugal ver MARCOCCI, Giuseppe; PAIVA, José Pedro. História da Inquisição 

portuguesa (1536-1821). Lisboa: A Esfera dos Livros, 2013.  Mais discussões a respeito de outros escritos sobre 

a questão da unidade religiosa no reino de Portugal ver FLEITER, Bruno. O catolicismo como ideal: produção 

literário antijudaica no mundo português da Idade Moderna. Novos estudos - CEBRAP, 72 (2005), p. 137-158. O 

carácter antijudaico da obra Ropica Pnefma foi recentemente estudo por HAHN, Fábio André. A pureza da fé: o 

antijudaísmo de João de Barros no Portugal Quinhentista. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, p. 254. 2009. 

http://revistas.ufac.br/revista/index.php/mui/article/view/1380/838
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgl/article/viewFile/10247/6502
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que, somados à contribuição de Barros para a cultura portuguesa de um modo geral, o colocam 

entre um dos mais importantes humanistas portugueses do seu tempo72. Ademais, no âmbito 

burocrático, os 30 anos de serviço à frente do cargo mais importante da Casa da Índia 

corroboram com a construção da figura de João de Barros como um súdito a serviço das 

questões do império, fosse da sua administração direta ou na divulgação das conquistas e do 

poder de Portugal no além-mar. 

Em meio aos variados aspectos da vida de Barros abordados nos artigos, um deles está 

diretamente relacionado à História do Brasil: o feitor da Casa da Índia fez parte do grupo dos 

primeiros capitães donatários da Terra de Santa Cruz e um dos poucos que recebeu a doação de 

duas capitanias. Deste fato, no entanto, o que mais se destaca é o conhecido fracasso da 

expedição com destino à região conhecida como Maranhão em 1535. Tal expedição foi liderada 

por Aires da Cunha, donatário de capitanias vizinhas às de Barros, tanto na futura capitania do 

Rio Grande como no Maranhão. Além de Barros e Cunha, Fernão Álvares de Andrade, também 

capitão donatário e tesoureiro-mor do reino, participou da expedição como financiador da 

grande empreitada para chegar às capitanias que receberam do rei D. João III73.  

No referido artigo são analisados os pormenores da expedição e as possíveis explicações 

a respeito do naufrágio que resultou na morte de Aires da Cunha e no prejuízo gerado aos outros 

capitães que tinham a esperança de encontrar metais preciosos em suas capitanias. No entanto, 

a grandiosa expedição financiada pelos donatários envolve outros aspectos que ainda não foram 

analisados. Dentre eles estão a associação de Barros com outros donatários, as relações que ele 

estabeleceu na corte e o conhecimento que poderia ter a respeito do Brasil em virtude do cargo 

que assumiu na Casa da Índia. Estes pontos devem ser problematizados com base na análise da 

trajetória do autor das Décadas da Ásia na corte portuguesa. Dessa forma será possível 

dimensionar o lugar que Barros ocupava naquela corte quando foi beneficiado com a doação 

das capitães e anos mais tarde ao pleitear seus direitos como capitão donatários sobre as 

capitanias que não havia conquistado.  

 

1.2 O início de uma trajetória na corte portuguesa 

A primeira e fundamental biografia de João de Barros intitulada Vida de João de Barros, 

                                                 
72  RAMALHO, Américo da Costa. João de Barros, humanista. In: João de Barros e o Cosmopolitismo do 

Renascimento. Revista Oceanos. Lisboa: CNDP, n. 27, p. 5, jul./set. 1996. p.88-101.  

73 MOREIRA, Rafael; THOMAS, William M. Desventuras de João de Barros, primeiro colonizador do Maranhão: 

o achado da nau de Aires da Cunha naufragada em 1536. In: João de Barros e o Cosmopolitismo do Renascimento. 

Revista Oceanos. Lisboa: CNDP, n. 27, p. 5, jul./set. 1996. p. 102-111. 



36 

 

em que discorre sobre os preceitos e perfeição com que escreveu as suas Décadas74,  escrita por 

Manuel Severim de Faria (1584-1655), foi publicada em 1624 nos Discursos Vários Políticos. 

Esta publicação contém também as biografias de dois vultos das letras portuguesas: Luís de 

Camões e Diogo do Couto. Em livro recentemente publicado, o historiador Rubens Leonardo 

Panegassi analisa, no primeiro capítulo de seu estudo, as convenções intelectuais que nortearam 

o tratamento dado por Manuel Severim de Faria na biografia mencionada75. Esta abordagem 

repercute como um importante contraponto para compreender a imagem que Faria pretendeu 

construir de João de Barros e as razões para tal. 

Outro estudo relevante é a compilação de documentos sobre a vida de João de Barros feita 

por António Baião, que atuou como diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de 1908 a 

1949. Em 1917, Baião publicou Documentos inéditos sobre João de Barros, sobre o escritor 

seu homônimo contemporâneo, sobre a família do historiador e sobre os continuadores das 

suas 'Décadas', acompanhada de um estudo introdutório. Além destes trabalhos, há ainda o 

estudo das obras de Barros, realizado por Charles Boxer, em João de Barros: humanista 

português e historiador da Ásia76 , que contém análises das principais obras do humanista 

acompanhadas de uma síntese biográfica. Outro estudo importante é o de António Borges 

Coelho em Tudo é mercadoria: sobre o percurso e obra de João de Barros77, onde faz uma 

revisão das biografias publicadas anteriormente. 

Os biógrafos de João de Barros sugerem que o mesmo nasceu por volta de 1496. Era o 

tempo do reinado de D. Manuel (1495-1521) e dos primeiros anos de contato dos europeus com 

as terras do Novo Mundo após a viagem de Cristóvão Colombo e apenas dois anos antes da 

expedição liderada por Vasco da Gama que chegaria a Calicute. Na passagem do século XV 

para o século XVI, a capital do reino vivenciava a atmosfera da expansão marítima: Lisboa 

abrigava um dos portos mais importantes da Europa. Considerada uma das primeiras capitais 

comerciais do século XVI, a cidade possuía cerca de 50 mil habitantes na época de D. Manuel 

I e de seu sucessor, D. João III (1521-1557)78. Pelo porto da cidade circulavam comerciantes 

                                                 
74 FARIA, Manuel Severim de. Vida de João de Barros por Manuel Severim de Faria e índice geral das quatro 

Décadas da sua Ásia (1624). –Nova ed.- Lisboa: Na Régia Officina Typografica, 1777-1788. Parte III. Para este 

estudo foi consultada a versão digitalizada pela Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em: 

http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-

R0150.pdf. Acesso em 14 de agosto de 2017. 

75 PANEGASSI, Rubens Leonardo. O pasto dos Brutos: contexto de João de Barros, horizonte histórico e política 

nas Décadas da Ásia. Belo Horizonte: Fino Traço, 2017, p. 23-51. 

76 BOXER, Charles. João de Barros: humanista português e historiador da Ásia. Lisboa: Centro Português de 

Estudos do Sudeste Asiático. (CEPESA), 2002.  

77  COELHO, António Borges. Tudo é Mercadoria: sobre o percurso e a obra de João de Barros. Lisboa: Editorial 

Caminho, 1992. 

78  Em estudo sobre população e rede urbana em Portugal dos séculos XVI e XVIII, o historiador português José 

http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
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castelhanos, genoveses, flamengos, florentinos, ingleses, entre outros, que comercializavam 

produtos provenientes da África, do Oriente e de outras partes da Europa em um intenso 

comércio que incluía também a compra e venda de escravos79. A vida urbana pulsava em torno 

do porto e do Paço da Ribeira na margem do rio Tejo onde fora construído o palácio residencial 

do rei e de sua corte. A história de Barros teve como fator determinante sua entrada na corte, 

pois foi no âmbito desta que ele passou boa parte da sua vida e estabeleceu importantes laços 

pessoais e políticos para seu futuro. 

Manuel Severim de Faria informou que Barros, provavelmente, nasceu em Viseu, na 

província da Beira Alta, no centro de Portugal. Era filho do nobre Lopo de Barros, um ex-

combatente que servira na Tomada de Arzila, no norte da África, em 1471, e, posteriormente, 

assumira o cargo de corregedor da comarca de Entre-Tejo-e-Odiana (Alentejo). Já no fim da 

carreira, o pai de João de Barros desempenhou a função de juiz de fora em Évora, nomeado em 

149980. 

Sobre o lado materno não há informações. Muito provavelmente João de Barros era 

bastardo. Em outra importante biografia de Barros, Charles Boxer aponta esta possibilidade81, 

assim como António Borges Coelho, ao comentar os Diálogos Morais e Políticos, de Manuel 

Botelho Pereira, publicado em 1620, no qual apresenta a relação das famílias mais poderosas 

de Viseu e Lopo de Barros é listado junto com o nome dos seus filhos legítimos e naturais, estes 

gerados fora do casamento82. João de Barros consta como filho natural do nobre. No prefácio 

de uma das edições de Décadas, António Baião afirmou que Lopo de Barros, à hora da morte, 

recomendou seu filho ainda criança aos cuidados de D. João de Meneses, futuro Prior do Crato 

e Conde de Tarouca83 . Esta teria sido a forma que o pai de João de Barros encontrou para 

encaminhar o filho bastardo para o lugar “onde os homens se habilitam em honra”: a Casa 

                                                 
Vicente Serrão afirma que, no ranking das cidades europeias, Lisboa constava entre as mais populosas do século 

XVI, atrás apenas de Constantinopla, Paris, Nápoles e Veneza. Estava à frente de cidades como Londres, Roma, 

Florença, Antuérpia, Amsterdã e Madrid. Ver mais em SERRÃO, José Vicente. População e rede urbana nos 

séculos XVI-XVIII. In: César Oliveira (dir.) História dos municípios e do poder local (dos finais da Idade Média 

à União Europeia). Lisboa: Círculo dos Leitores, 1996, p. 63-77. 

79  A esse respeito ver RUSSELL-WOOD, A. J. R. O Império Português 1415-1808: o mundo em movimento. 2 

ed. Lisboa: Clube do Autor, 2016. p. 171-175 e MAGALHÃES, Joaquim Romero. Articulações-regionais e 

economias-mundo. In: BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti. (dir.) História da Expansão 

Portuguesa: a formação do Império (1415-1570) Volume I. Navarra, Espanha: Temas e Debates e Autores, 1998, 

p. 308. 

80 FARIA, Manuel Severim de. Vida de João de Barros por Manuel Severim de Faria e índice geral das quatro 

Décadas da sua Ásia (1624). –Nova ed.- Lisboa: Na Régia Officina Typografica, 1777-1788. Parte III. Para este 

estudo foi consultada a versão digitalizada pela Biblioteca Nacional de Portugal. Disponível em: 

http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-

R0150.pdf. Acesso em 14 de agosto de 2017. 

81 BOXER, Charles. Op. cit. p. 29. 

82 COELHO, António Borges. Op. cit. p. 18. 

83 BAIÃO, António. João de Barros: Décadas o. Volume 1. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1982, p. 11. 

http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/966/4/res-1330-p_PDF/res-1330-p_PDF_24-C-R0150/res-1330-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
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Real84. No século XVI, os membros da nobreza enviavam seus filhos para serem instruídos 

junto com os filhos do rei nos paços régios onde tinham à disposição mestres para meninos85.
 
 

D. João de Meneses era um dos homens mais influentes da corte no final do século XV e 

princípios do século XVI. Sua família era detentora de títulos de nobreza e uma lista de valiosos 

serviços à Coroa. Meneses fora nomeado capitão de Arzila em 1480, depois nomeado 

governador do Tânger em 1486, importante cidade do Estreito de Gibraltar com relevância 

estratégica para o controle das rotas comerciais86. No momento em que Lopo de Barros lhe 

confiara a guarda do filho bastardo, Meneses ocupava o cargo de mordomo-mor do rei, posto 

mais importante dentro da Casa Real portuguesa87. Para dimensionar a importância desta função 

e o que a entrada na Casa Real representou para a vida de João de Barros é fundamental 

compreender a dinâmica social do ambiente cortesão. 

O conceito de corte, tal qual o modelo desenvolvido nas monarquias peninsulares desde 

a Baixa Idade Média, foi inspirado nas definições de Las Siete Partidas, compilada pelo rei 

Alfonso X (1252-1284), o Sábio88 . Nela constam as definições de corte, casa real e uma 

explicação dos ofícios que a integravam. Millán chama atenção para a dualidade do significado 

de corte estabelecido por Alfonso X na Segunda Partida: 

 

Corte es el lugar donde el Rey, e sus vasallos e sus oficiales con él, que an 

cotidianamente de consejar e servir, e los otros del reino que se llegan y o por 

onra del o por facer recadar las otras cosas que an de ver con él; e tomó este 

nombre de la palabra de latín que dicen ayors (cohors) en que muestra tanto 

como ayuntamiento de compañas, ca allí se allegan todos aquellos que an a 

onrar e a guardar al rey e al reino. E otros a nombre en latín curia, que quiere 

tanto decir como lugar do es la cura de todos los fechos e la tierra 89. 

 

 

Da definição acima, tem-se que o termo corte era uma referência tanto a um espaço físico 

quanto a um grupo determinado de pessoas que estavam no entorno do rei e formavam uma 

                                                 
84 COELHO, António Borges. Op. cit. p. 19. 

85 SÁ, Isabel dos Guimarães. As famílias e os indivíduos: as crianças e as idades da vida. In:MONTEIRO, Nuno 

Gonçalo (Org.); MATTOSO, José (Dir.) História da Vida Privada em Portugal. A Idade Moderna. Lisboa: Círculo 

de Leitores, 2011, p. 74-95. 

86 HUMBLE, Susannah Charlton. O fardo do patrocínio real: o caso do conde de Tarouca, mordomo-mor da Casa 

Real. In: COSTA, João Paulo Oliveira; RODRIGUES, Vítor Luís Gaspar Rodrigues. A Alta Nobreza e a Fundação 

do Estado da Índia. Actas do Colóquio Internacional. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2001. p. 103. 

87 Idem, p. 104. Ainda sobre a importância da função de mordomo-mor ver GOMES, Rita Costa. Os convivas do 

rei e a estruturação da corte (séculos XIII a XVI). In: BUESCU, Ana Isabel; FELISMINO, David (coord.). A mesa 

dos reis de Portugal: ofícios, consumos, cerimônias e representações (séculos XIII-XVIII). Lisboa: Círculo de 

Leitores, 2011, p. 28. 

88 O corpo normativo conhecido como Las Siete Partidas consiste em uma síntese da tradição jurídica medieval 

castelhana. MILLÁN, José Martínez. La corte de la monarquia hispánica. Studia Historia. Historia Moderna. 

Salamanca, Espanha: Ediciones da Universidad de Salamanca, 2006, p. 17-61. 

89 Idem, p. 29. 
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espécie de instituição social aconselhando e servindo ao soberano. A ideia patente destas 

definições remete-se à corte como um espaço de onde emanava o poder que, por sua vez,  

estruturava-se na Casa Real e nos diferentes serviços que a compunham. De acordo com José 

Martínez Millán, a corte era composta por três grandes áreas que gravitavam em torno da figura 

do rei: o governo da monarquia (conselhos, tribunais e seus ministros, ou seja, o aparelho 

administrativo da monarquia em si), o governo das Casas Reais e o séquito cortesão90. Todos 

compunham o grande grupo de súditos que viviam para servir ao rei nas mais diversas esferas.  

Em relação ao governo da Casa Real, para o caso português, ficaram estabelecidas seis 

grandes divisões internas de tarefas: capela, ofícios da casa, ofícios da mesa, câmara, estrebarias 

e caça91 . Todas eram organizadas em grandes e complexas estruturas, constituídas por um 

elevado número de súditos de diferentes condições sociais ordenadas dentro de uma clara 

hierarquia entre criados e nobres que moravam e prestavam serviços na Casa Real. Há de se 

levar em consideração que a nobreza que servia o rei tinha, na Casa Real, os mais importantes 

subsídios para o seu sustento, pois recebia uma determinada quantia em dinheiro mensalmente 

denominada de “moradia” e uma ração diária de cevada medidas em alqueire92. Tanto o valor 

da moradia como a quantidade de alqueire de cevada estavam relacionadas ao foro social que a 

pessoa possuía de acordo com sua honra e serviço93. 

Segundo o linhagista português Manuel José da Costa Gaio, a divisão social e de serviços 

na Casa Real era organizada com base na lógica distributiva de 12 foros que faziam parte de 

três ordens sociais distintas 94 . Em linhas gerais, a primeira ordem era composta 

hierarquicamente pelos fidalgos cavaleiros, fidalgos escudeiros e moços fidalgos. Estes 

recebiam entre 1$200 e 1$600 réis mensais de moradia e um alqueire de cevada por dia. Os 

membros desta ordem eram conhecidos genericamente como Fidalgos da Casa Real 95 . A 

segunda ordem era composta pelos moços da guarda-roupa96 , moços da câmara, cavaleiros 

                                                 
90 Idem, p. 35. 

91 GOMES, Rita Costa. A corte dos reis de Portugal no final da Idade Média. Lisboa: Difel, 1995, pp. 8-43. apud 

ARROYO, Félix Labrador. A função integradora da Casa Real portuguesa de D. João I a D. Filipe I (1385-1598). 

In: MARTÍNEZ HERNANDÉZ, Santiago (coord.). Governo, política, e representações do poder em Portugal 

Habsburgo e nos seus territórios ultramarinos (1581-1640). Lisboa: CHAM, FCSH/UNL, UNAC, 2011, p. 21-44. 

92 Um alqueire equivale a 8,4 litros. BRAGA, Isabel M. R.  Mendes Drumond. “A circulação e a distribuição dos 

produtos”. In: SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.). Nova História de Portugal. Do Renascimento 

à crise dinástica. Lisboa: Editorial Presença, 1999, p. 208. Apud OLIVEIRA, Lélio Luiz. Viver em Lisboa, século 

XVI. São Paulo: Alameda, 2015, p. 104.  

93 GAIO, Manuel José da Costa Felgueiras. Nobiliário das Famílias de Portugal. Tomo I e II. Braga: Oficinas 

Gráficas de Paz, 1938. pp.13-19. Disponível em: http://purl.pt/12151/4/. Acesso em 10 de julho de 2017.  

94 Vide anexo A, p. 159. 

95 Em seu estudo sobre a nobreza na colônia, a historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva aponta que quase a 

totalidade dos capitães donatários do Brasil eram Fidalgos da Casa Real. SILVA, Maria Beatriz Nizza da. Ser nobre 

na Colônia. São Paulo: Editora Unesp, 2005, pp. 41-75. 

96 O arquiteto português Helder Carita explica que até o século XVIII o termo era feminino. Nos documentos da 

http://purl.pt/12151/4/
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fidalgos e escudeiros fidalgos. O valor da moradia deste grupo estava em torno de 500 a 900 

réis e dispunham de uma ração diária de até meio alqueire. Gaio acrescenta que os foros de 

moço da guarda roupa e moço da câmara eram dados a pessoas cujos pais e avós fossem 

provenientes da nobreza. A terceira e última ordem era formada pelos reposteiros e cavaleiros 

escudeiros que tinham direito a uma moradia de 200 a 300 réis, mas não recebiam a ração diária 

de cevada97. 

Todos esses gêneros de foros destinados ao serviço na Casa Real ou no Paço como um 

todo eram administrados pelo mordomo-mor por meio de portarias e despachos/. Ele era 

responsável pela autorização de uma possível ascensão de um foro inferior para um superior, 

poderia inclusive destinar qualquer um dos foros a uma pessoa sem ela ter necessariamente 

passado por cada um deles respectivamente 98 . Nesse sentido, o ofício de mordomo-mor 

agregava poder considerável, além de possuir lugar no conselho real por tradição, ou seja, 

participava da tomada de decisões de grande relevância para o reino99. 

O fato de Lopo de Barros ter recomendado seu filho bastardo ao mordomo-mor D. João 

de Menezes fazia parte de uma estratégia diante da dinâmica social e burocrática de inserção 

nos quadros da Casa Real. Sobre a questão da bastardia, Gaio explica que, no reino de Portugal, 

a distinção da nobreza também era herdada pelos filhos naturais, ou seja, os filhos gerados fora 

do casamento acessavam a condição de nobre pelo nascimento e podiam usufruir das 

prerrogativas inerentes à tal condição social como, por exemplo, a benesse de receber 

determinados foros100, assim como ocorreu com João de Barros que herdou a condição de nobre 

do seu pai e, consequentemente, acesso aos foros privilegiados daquela corte. Portanto, a 

condição de bastardo não era exatamente um problema naquela sociedade.  

O primeiro ofício conhecido que João de Barros ocupou na Casa Real foi o de moço da 

guarda roupa do príncipe D. João. Conforme explicado anteriormente, apenas os filhos da 

nobreza ocupavam tal ofício. De acordo com Helder Carita, a guarda roupa era um 

compartimento da Casa Real situado no andar nobre, pois a divisão espacial da Casa Real 

expressava também a divisão de categoria dos diferentes serviços. Havia os serviços do andar 

nobre, localizado no andar superior e os serviços exclusivos do térreo destinados aos detentores 

                                                 
época aparece como “a guarda-roupa”. CARITA, Helder. Das Águas-Furtadas às Estrebarias Zonas de serviços na 

casa senhorial entre os séculos XV e XVIII. PESSOA, Ana; MALTA, Marize (Organizadoras). Anais do II 

Colóquio Internacional A Casa Senhorial: anatomia dos interiores. Rio de Janeiro: FCRB, 2016. p. 26. 

97 GAIO, Manuel José da Costa Felgueiras. Op. cit. pp. 13-19. 

98  Idem, p.15. 

99 HUMBLE, Susannah Charlton. Op. cit. p. 105. 

100 GAIO, Manuel José da Costa Felgueiras. Op. cit. p.22. 
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de foros menos prestigiados101. 

A guarda-roupa estava situada no caminho para a câmara de dormir. Não obstante sua 

funcionalidade principal ser o espaço onde se guardavam as roupas e adereços dos membros da 

família real, neste compartimento eram guardados também, em grandes arcas, objetos de 

decoração utilizados em ocasiões especiais. Além disso, neste espaço dormiam pagens, criados 

ou amas e o moço da guarda roupa102. Este ajudava o príncipe a se vestir e a calçar os sapatos. 

No entanto, o moço da guarda roupa calçava o soberano apenas no âmbito particular, pois em 

público o camarista da semana era responsável por tal função, de acordo com a ritualística 

vigente na Casa Real103. 

Dessa forma, a função desempenhada por João de Barros era marcada pelo contato diário 

com o príncipe, um contato mais próximo na intimidade das dependências da Casa Real. 

Convém assinalar que a corte era o meio social mais influente da época e estava organizada em 

torno da figura do rei, configurada em uma série de serviços concebidos e desenvolvidos para 

satisfazer as necessidades do monarca. O sociólogo Norbert Elias, no seu estudo pioneiro sobre 

o ambiente cortesão francês, indica a corte como o espaço por excelência de afirmação do poder 

monárquico e ao mesmo tempo um centro de elaboração de cultura e simbologia próprias que 

difundiam uma imagem de poder e prestígio para o resto do reino104. 

Estar mais próximo do rei por meio da prestação de serviços representava a chance de 

auferir mercês e privilégios tão valorizados na ótica cultural, social e política da época105 . 

Homens de grande estatuto social residiam na Casa Real periodicamente com o intuito de 

manter relações mais estreitadas com o rei e assim ter mais condições de pleitearem o que 

desejavam106.  

Não há notícia do período exato em que Barros teria servido como moço da guarda-roupa 

do então príncipe D. João. O que se sabe sobre o serviço que prestava ao príncipe está registrado 

no prólogo da primeira novela de cavalaria, escrita por Barros, intitulada Chronica do 

Emperador Clarimundo, de 1520: 

 

E por cima das arcas da vossa guarda roupa, publicamente, como muitos 

sabem, sem outro repouso, sem mais recolhimento onde o juízo quieto pudesse 

                                                 
101 CARITA, Helder. Op. Cit. p. 26. 

102 Idem, p. 26. 

103 GAIO, Manuel José da Costa Felgueiras. Op. cit. p.14. 

104 ELIAS, Nobert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. 

Rio de Janeiro: Jorde Zahar Ed., 2001, p. 85-87. 

105  CURTO, Diogo Ramada. A cultura política. In: MATTOSO, José (direcção). História de Portugal: no 

alvorecer da Modernidade. 3º volume. Lisboa: Editorial Estampa, 1997, p. 112. 

106 HUMBLE, Susannah Charlton. Op. cit.  p. 104. 
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escolher as cousas que a fantasia lhe representava, fiz o que o meu amor e 

vosso favor ordenaram107. 

 

 

Barros exaltou seu trabalho de bom e fiel súdito no tempo em que ocupou aquela função. 

Do fato de Barros ter sido apenas seis anos mais velho que o príncipe e sua formação 

educacional ter ocorrido na corte, é plausível depreender que os dois mantinham de fato uma 

relação de proximidade. Cabe explicitar que a honra de um cortesão, além de ser medida pelo 

nível de aproximação em relação aos soberanos, era avaliada pela dedicação e fidelidade, 

fatores que geravam distinção da sua situação frente aos demais cortesãos108. Muito embora 

esse ambiente tenha sido palco de rivalidades e conspirações de membros da nobreza que 

aspiravam galgar postos mais importantes na hierarquia da corte, também fora o palco do ócio 

e da luxúria de uma nobreza distante dos ideais de um bom cortesão109. 

Tal fato pode ser constatado com base no conteúdo das sátiras de Gil Vicente (1464-1536),  

dramaturgo e poeta contemporâneo de João de Barros,  também vinculado à corte portuguesa. 

Vicente utilizou-se do teatro para denunciar um modo de “corrupção social” presente na corte, 

especialmente no que se refere à prática que ele designou como “aderência ao Paço”110. Esta 

consistia no costume dos homens da corte que, valendo-se da condição de nobre, estavam ao 

redor do rei apenas para desfrutar das mordomias e privilégios. 

A figura de João de Barros como bom cortesão foi discutida pelo historiador Rubens 

Leonardo Panegassi, em recente estudo sobre as ideias presentes na produção intelectual letrada 

do Renascimento português, com base no vocabulário conceitual de João de Barros na obra 

Décadas da Ásia. Um dos objetivos do autor foi justamente enfocar a trajetória de Barros como 

homem de corte, pois, segundo ele, “este percurso estava diretamente associado à qualidade e 

atributos dos escritos de Barros”111 . No referido estudo, Panegassi discutiu os padrões que 

regulavam a honra e dignidade no ambiente cortesão com o intuito de analisar a situação de 

João de Barros na corte representada na biografia escrita por Manuel Severim de Faria. 

A condição de Barros como nobre prestador de serviços na Casa Real e que teve uma 

convivência próxima com o príncipe e futuro rei D. João III, era um privilégio que acrescentava 

                                                 
107 BARROS, João de. Chronica do Emperador Clarimundo: donde os reys de Portugal descendem. Lisboa: 

Officina de Francisco da Sylva, Livraria d'Alcobaça, 1742. Disponível em: http://purl.pt/6277/5/#/15 . Acesso em 

10 de agosto de 2017. 

108 PANEGASSI, Rubens Leonardo. O pasto dos Brutos: contexto de João de Barros p. 47. 

109 MUNIZ, Márcio Ricardo Coelho. A encenação da Aderência ao Paço: um tópico da sátira vicentina. Caderno 

Seminal, v. 11. Rio de Janeiro, 2001, p. 33-58. 

110 Idem, p. 33-58. 

111 PANEGASSI, Leonardo Rubens. Op. cit, p. 29. 
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prestígio a sua figura como cortesão exemplar 112 . Além desta relação, a ampla formação 

intelectual e cultural compunham o modelo ideal do homem de corte. Panegassi buscou, em 

Baldassare Castiglione, na obra O cortesão (1528), uma espécie de livro manual sobre a 

cortesania, as “virtudes necessárias para a vida palaciana” que incluem o conhecimento das 

artes, armas, música, história, filosofia moral, retórica, letras e poesia113. Tais parâmetros são 

fundamentais para se compreender o conjunto de atributos e valores que norteavam a formação 

dos membros daquela sociedade, em específico do séquito ao qual João de Barros fazia parte.  

O cortesão ideal era caracterizado como detentor de um conhecimento enciclopédico e 

noções de etiqueta. A par destas características acrescenta-se o envolvimento com as questões 

de guerra. Era o período em que os homens da corte portuguesa lançaram-se ao mar nos serviços 

de guerra e conquista, comércio e governo no ultramar. Então, o conhecimento das armas e da 

arte da guerra, por exemplo, eram importantes na busca por postos superiores e de maior 

reconhecimento no amplo quadro de cargos criados a partir da expansão ultramarina. 

No entanto, João de Barros não foi homem das armas e sim das letras. De acordo com 

Manuel Severim de Faria, graças à condição de morador da Casa Real, João de Barros teve 

acesso a uma ampla e sólida formação erudita por meio das aulas dos mestres contratados pelo 

rei para ensinar na escola do Paço. Tal formação incluía o aprendizado da língua latina e grega, 

matemática, letras, lógica, retórica, humanidades, entre outros saberes114. Charles Boxer sugere 

que os vários anos em que Barros viveu na corte lhe possibilitaram melhores vantagens 

intelectuais comparadas a uma formação de cunho exclusivamente universitária em Portugal, 

pois, neste período, o nível da universidade portuguesa estava aquém das demais universidades 

da Europa115. 

A habilidade na escrita do autor aparentemente já havia sido constatada pelo rei D. 

Manuel (1495-1521) antes da leitura da primeira obra publicada de Barros, Chronica do 

imperador Clarimundo em 1520. Esta questão foi comentada pelo próprio Barros no prólogo 

da primeira Década, publicada em 1552, dedicada ao então rei D. João III, no qual o autor 

comenta que havia escrito a novela para, em suas palavras, “aparar o estilo de minhas 

possibilidades para a vossa Ásia”116. João de Barros havia escrito sua novela de cavalaria com 

pouco mais de 20 anos de idade e já nesta fase estava preparando-se para escrever uma obra de 

                                                 
112 Idem, p. 47. 

113 Idem, p. 49. 

114 FARIA, Manuel Severim de. Op. cit. p. 7. 

115 BOXER, Charles. Op. cit. p. 20 

116 BARROS, João de. Décadas Primeira da Ásia de João de Barros dos feitos que os portugueses fizeram no 

descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente. Impressa por Jorge Rodrigues, 1628. p. 11. 
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fôlego a pedido do rei, pois este havia manifestado o desejo de registrar a história dos feitos de 

Portugal no Oriente, como afirma Barros no prólogo da obra das Décadas117.  

João de Barros não se aventurou como tantos homens da sua época nos distantes mares 

do Oriente que, aliás, incrivelmente sequer conheceu, ao contrário do que pode parecer após a 

leitura de sua obra. Os biógrafos do autor concordam que Barros passou a maior parte da vida  

na corte. Há apenas um registro de viagem conhecido. Em uma de suas Décadas, Barros 

mencionou uma viagem que fez até a costa da Guiné relatando um episódio sobre um 

contratempo que enfrentou durante a viagem relacionado à pesca de um peixe-agulha118. 

Manuel Severim de Faria sugere que tal viagem foi realizada em 1522, quando Barros 

teria sido supostamente nomeado como capitão da cidade de São Jorge da Mina pelo então rei 

D. João III119. Supostamente, pois não existem fontes conhecidas para embasar esta afirmação. 

No entanto, deve-se levar em consideração que o lapso temporal decorrido entre o tempo de 

vida de João de Barros e o ano de publicação da biografia (1624) pode explicar o acesso de 

Faria a fontes inacessíveis atualmente, seja pela ação do tempo ou porque se perderam. Todavia, 

um exame crítico desta afirmação foi feito por Baião e, posteriormente, por Boxer, como bem 

apontou Panegassi ao fazer uma análise das convenções intelectuais que nortearam a 

representação que o primeiro biógrafo de João de Barros construiu120. Em seu estudo, Baião 

apresenta uma carta de nomeação para capitão da cidade de São Jorge da Mina, datada de 1522, 

primeiro ano do reinado de D. João III, destinada a D. Afonso de Albuquerque, que substituiria 

Duarte Pacheco no governo da cidade121. Dessa forma, João de Barros não poderia ter assumido 

o cargo após a viagem com destino a Mina, em 1522, como sugere Manuel Severim de Faria, 

pois outra pessoa havia sido nomeada pelo rei. Em estudo posterior ao de Baião, Boxer é de 

opinião contrária a de Faria e acrescenta um outro argumento à discussão: um cargo tão 

importante como esse não teria sido entregue ao jovem João de Barros, sem nenhuma 

experiência militar naquela época. 

 A construção do Castelo de São Jorge da Mina, em 1482, assinalou a importância desta 

área e representava o “símbolo do domínio português na Costa da Mina e núcleo polarizador 

das trocas entre o litoral e o sertão, bem como entre as diversas regiões costeiras que se 

estendem desde a Serra Leoa até o reino de Benim”122. O lucrativo comércio do ouro da Mina 

                                                 
117 BARROS, João de. Décadas. Seleção, prefácio e notas de António Baião. Volume I. Lisboa: Livraria Sá da 

Costa Editora, 1982. p. 14. 

118 Década III, Liv. III, Cap. I. 

119 FARIA, Manuel Severim de. Op. cit. p. 10. 

120 PANEGASSI, Op.cit. p. 51-57. 

121 BAIÃO, António. Introdução de Décadas da Ásia. p.10. 

122 BETHENCOURT, Francisco. Op. cit. p. 160. 
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e o resgate de escravos eram importantes para a renda de Portugal na época. Boxer sugere então 

que a viagem para a Mina tenha sido alguma visita de inspeção ou alguma missão especial, mas 

não uma nomeação para exercer um cargo de capitão por três anos123. 

 Apesar de nunca ter viajado ao Oriente, João de Barros tinha livre acesso aos documentos 

da Casa da Índia onde serviu por 35 anos e conviveu com pessoas que circulavam por todas as 

áreas da conquista portuguesa. O historiador Peter Burke explica que  

 

A Casa da Índia e o Armazém da Guiné recebiam tanto informações quanto 

bens de Goa, Macau, Salvador, África Ocidental e outras partes. Assim, o 

historiador João de Barros, que trabalhou boa parte de sua vida na Casa da 

Índia, teve oportunidade ímpar de reunir informações sobre a Ásia. Em relação 

à Índia, consultou soldados e administradores, também mercadores que 

voltavam de Goa. Para informações sobre a Pérsia, falou com o homem que 

tinha negociado em Ormuz. Sobre o Japão e o Sião, aprendeu com os viajantes 

Mendes Pinto e Domingos de Seixas. Quanto à China, Barros comprou um 

escravo que lhe traduziu os textos124. 

 

Assim, o  posto ocupado nesta instituição possibilitou a João de Barros a escrita de uma 

das obras mais relevantes sobre a expansão portuguesa no século XVI. Fosse no âmbito das 

conversações no porto ou por meio da documentação oficial, Barros conheceu informações 

preciosas sobre as terras, a gente e as lutas no Oriente, fundamentais para a escrita das suas 

Décadas da Ásia. A obra resultou em importante contribuição para a propagação de uma 

concepção legitimadora da expansão dos domínios de Portugal 125 , tornada referência da 

identidade portuguesa126 e estudada sob múltiplas perspectivas (cultural, literária, linguística, 

antropológica). 

No próximo tópico, o discurso celebratório da expansão portuguesa presente na obra é 

um referencial importante no quadro biográfico de Barros.  Tal fato deve-se à discussão 

promovida pelo autor a respeito do “direito à conquista” que Portugal supostamente detinha 

frente a outros povos europeus que também despontaram na exploração dos mares em busca de 

riquezas em terras distantes. A discussão centra-se em aspectos políticos, religiosos e jurídicos. 

Por meio dessa análise que é possível compreender o entendimento de Barros sobre a jurisdição 

de Portugal no mundo que era “descortinado” e como essa visão alinhava-se a sua posição de 

                                                 
123 BOXER, Charles. Op. cit. pp. 27-28. 

124 BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

p. 62. 

125 BUESCU, Ana Isabel. João de Barros: Humanismo, mercancia e celebração imperial. In: Revista Oceanos: 

João de Barros e o cosmopolitismo do Renascimento. Nº 27 – julho-setembro, 1996. pp. 10-22 

126 CURTO, Diogo Ramada. Cultura Imperial e Projetos Coloniais (séculos XV a XVIII). Campinas, SP: Editora 

da Unicamp, 2009. p. 121 
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capitão donatário, um súdito a serviço do império português em diferentes frentes.  

 

1.3 - O “direito à conquista” nas Décadas da Ásia 

Na segunda metade do século XVI foi escrita uma nova leva de textos relativos à 

expansão ultramarina portuguesa. Diogo Ramada Curto aponta os anos entre 1550 e 1560, 

estendendo-se até 1570, como período de produção mais intensa voltada para esta temática127. 

As obras de referência dos primeiros atos de navegação, no que tange à expansão, eram do 

século XV, notadamente os textos do cronista Gomes Eanes de Zurara (1410-1474), como 

Crônica del Rei D. Joam I de boa memória. Terceira parte em que se contam a Tomada de 

Ceuta de 1450 e Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné de 1453. Mas, em meados 

do século XVI, Portugal já havia avançado significativamente a fronteira oceânica rumo ao 

Índico e estabelecido relações comerciais em vários pontos do Oriente. Tais relações resultaram 

em uma mudança estrutural da economia de Portugal. O comércio do ouro e das especiarias 

provenientes da Ásia eram responsáveis pela metade da receita do reino128. 

As novas empreitadas no além-mar foram narradas por autores como Fernão Lopes de 

Castanheda, nos 10 volumes de História do descobrimento da Índia (1551), Gaspar Correia 

com Lendas da Índia (1563) 129  e João de Barros com Décadas da Ásia (1552-1563), 

considerado “decano” do humanismo português da “geração de Quinhentos”130. Charles Boxer 

o coloca como o mais importante historiador da expansão portuguesa, mesmo com as críticas 

que Barros sofreu em sua época por ter escrito tal história sem nunca ter ido ao Oriente, ao 

contrário dos outros autores131. Tal fato não diminuiu a importância de sua obra no conjunto da 

produção escrita da época sobre a expansão. 

Embora Barros seja até os dias atuais referenciado como cronista, é importante salientar 

que ele não era cronista oficial da Coroa, ou seja, não desempenhava por ofício. Segundo 

Antônio Borges Coelho, os cronistas do século XVI e seus antecessores faziam trabalho 

equiparado atualmente ao trabalho dos repórteres que relatam os acontecimentos políticos e 

militares 132 . Os cronistas compilavam testemunhos e documentos, resumiam e escreviam 

                                                 
127 Idem, p. 121. 

128 GODINHO, Vitorino Magalhães. Op. cit. p. 48. 

129 CURTO, Diogo Ramada. Op. cit. p. 121. 

130 A denominada “geração de Quinhentos” abarca nomes como Damião de Góis, André de Resende, Garcia de 

Orta, Pedro Nunes, André de Gouveia, o rei D. João III e “decano” João de Barros. MENDES, António Rosa. ‘A 

vida cultural’. In: MATTOSO, José (dir.) e MAGALHÃES, Joaquim R. (coord.) História de Portugal. No 

alvorecer da modernidade. Lisboa: Editorial Estampa, 1998. Como também apontou PANEGASSI, Rubens 

Leonardo. Op. cit.  p. 142. 

131 BOXER, Charles. Op. cit. p. 9. 

132 COELHO, António Borges. Op. cit. p.107. 
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narrativas sobre os feitos dos monarcas. Mas no século XVI, além do trabalho do cronista que 

era um funcionário régio, havia as crônicas de particulares, como era o caso de João de Barros. 

Para Boxer, Barros era o cronista quase oficial da expansão portuguesa133, por ter acompanhado 

uma parte desse processo enquanto funcionário do rei à frente de uma instituição criada para 

administrar os negócios do ultramar em Lisboa: a Casa da Índia.  

Em seu estudo sobre o horizonte histórico e político presente nas Décadas, Panegassi 

explica que a escrita da obra estava além da perspectiva humanista adotada por Barros, pois se 

articulava também com a ambição do autor de sintetizar a expansão marítima portuguesa134.  O 

projeto de João de Barros era escrever uma grande enciclopédia geográfica, histórica e 

econômica. A parte referente à milícia que tratava especialmente das conquistas dos portugueses, 

estava dividida por continentes: Europa (seria uma história de Portugal até a conquista do 

Algarve); África, Ásia e Santa Cruz. Deste conjunto, ficou apenas a Ásia, composta de 10 livros 

ou décadas, nos moldes do historiador romano Tito Lívio135. 

A primeira década compreende a história da expansão portuguesa de 1495 a 1505, e foi 

publicada em 1552, com o título Ásia de João de Barros, dos feitos portugueses fizeram no 

descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente. Tal obra foi finalizada em 1539 e 

narra em diferentes livros assuntos destacados para o período da década tratada. Nesta primeira 

obra foram abordadas, por exemplo, as viagens de descobrimento da costa ocidental africana 

no século XV, muito baseado em Zurara, a construção do Castelo de São Jorge da Mina na 

Guiné, a viagem de ida e volta de Vasco da Gama, viagem de ida e volta de Pedro Álvares 

Cabral, descrição das guerras no Oriente e de alguns lugares, como Monomotapa. 

 A segunda década foi publicada logo em seguida, em 1553, com o título Década Segunda 

de João de Barros, dos feitos que os portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos 

mares e terras do Oriente compreendendo o período de 1506 a 1515. Aborda os feitos dos 

segundos Vice Reis e Governadores da Índia português: D. Francisco de Almeida (1505-1509) 

e Afonso de Albuquerque (1509-1515).  

A terceira década foi publicada apenas em 1563, mesmo tendo sido finalizada junto com 

as outras duas Décadas136. Com o título Década Terceira de João de Barros, dos feitos que os 

portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente, a terceira 

Década abrange o período de 1516 a 1525 e trata da presença, e em certa medida, da 

                                                 
133 BOXER, Charles. Op. cit. p. 9. 

134 PANEGASSI, Rubens Leonardo. Op. cit, p. 141. 

135 SARAIVA, A. J. e LOPES, Oscar. Op. Cit. p. 17. 

136 BOXER, Charles. Op. cit. p. 105. 
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consolidação da administração portuguesa no Ceilão, Sião, China, Málaca, Ilha de Sumatra, 

Etiópia e Ormuz. 

A quarta Década ficou inacabada após a morte de Barros que havia escrito o prólogo e 

deixado alguns apontamentos originais. A obra foi editada, e, em muitas partes, reescrita pelo 

cronista real e cosmógrafo João Batista Lavanha e publicada em 1615 a pedido do rei D. Filipe 

III (1598-1621). 

De modo geral, a obra trata das origens do processo expansionista até o período da 

maturação do mesmo e, como observou Panegassi, constituiu um discurso representativo do 

ponto de vista oficial sobre a expansão portuguesa, sobretudo à medida que ela apresentava 

uma justificativa para os intentos imperiais de Portugal137. A esse respeito, o historiador italiano 

Giuseppe Marcocci chama atenção para um fato histórico anterior:  

 

[…] houve um período de tensão entre Roma e Portugal no pontificado de 

Alexandre VI (1492-1503) devido ao apoio firme do papa aos Reis Católicos 

durante a crise diplomática entre Portugal e Castela com o advento do Novo 

Mundo e a sucessiva concessão do título de rei da África ao soberano de 

Castela, fato que ofuscou o primado português no expansionismo europeu, 

cuja reivindicação se tornaria um traço constante na literatura imperial 

portuguesa de Quinhentos138. 
 

 

Neste trecho, Marcocci destaca o apoio do papa Alexandre VI aos Reis Católicos, D. 

Isabel de Castela e D. Fernando de Aragão, como um dos fatores que explicam o agravamento 

da crise diplomática entre Portugal e Castela no período em que as duas monarquias iniciavam 

o processo de expansão. A resposta a esta tentativa de ofuscar as iniciativas portuguesas no 

quadro geral da expansão marítima surgiu por meio da literatura. Dessa forma, as crônicas sobre 

a expansão portuguesa nos séculos XV e XVI escritas por autores portugueses tinham dupla 

função: divulgavam os feitos e glórias do povo português, para avivar o primado luso e criavam 

uma memória destas conquistas com o intuito de reafirmar o direito de Portugal sobre os novos 

territórios.  

 A ampliação do conhecimento geográfico e o consequente rompimento de barreiras 

físicas e psicológicas com relação aos diferentes pontos do globo promoveu uma maneira 

completamente nova de interação entre os povos. Tal processo estruturou-se com base em 

intercâmbios culturais mais frequentes, circulação de mercadorias e pessoas em larga escala139 
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138 MARCOCCI, Giuseppe. A consciência de um império: Portugal e o seu mundo (Sécs. XV-XVII). Coimbra: 
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e das próprias relações de domínio que sustentaram os processos de colonização e os diferentes 

níveis de relações comerciais. 

Desse modo, o alargamento do horizonte da experiência espacial impulsionou os homens 

daquela época a criarem outras classificações, novas abordagens e técnicas para lidar com a 

diversidade das novas realidades espaciais 140 . Era necessário ainda regular as complexas 

relações entre os diferentes reinos decorrentes das disputas pelas tomadas da terra e do mar em 

nível global. Tais questões não eram amplamente tratadas anteriormente pelo direito das gentes 

europeu (Ius gentium), ou seja, do direito que regulava até então as relações entre os diferentes 

povos. A Europa Ocidental estava organizada sob uma ordem espacial fundamentada nos 

valores e dogmas do Cristianismo e do poder do imperador que constituíram a denominada 

Respublica Christiana. No interior dessa unidade, diferentes sociedades reconheciam a fé cristã 

como fundamento comum e norteador tanto das questões da vida espiritual e prática quanto da 

relação entre os povos, sob a autoridade do chefe supremo da Igreja, o papa. 

Sobre a configuração desta unidade, o historiador Rui Luis Rodrigues explica que as 

diferenças constitutivas dos povos da Europa ocidental no interior da respublica não eram tão 

importantes em face do cerne que as estruturava, a christianitas141. Os principados, ducados, 

condados ou as monarquias possuíam suas particularidades tais como a vigência de leis 

específicas, natureza dos vínculos feudais, submissão ou não ao imperador do Sacro Império 

Romano-Germânico, diferenças que segundo Rodrigues não alteravam o senso de 

pertencimento a uma realidade comum142. Tal unidade tinha como um dos preceitos básicos a 

ideia de que os solos dos povos não cristãos, pagãos, era território aberto à missão cristã e 

poderia ser atribuído, por encargo papal, a um príncipe cristão para a realização da missão 

cristã143. 

 Na obra de João de Barros, este último tema está diretamente relacionado ao conteúdo 

das bulas papais que legitimavam a jurisdição de Portugal sobre as terras conhecidas e as que 

ainda estavam por conhecer. Como se sabe, além de Portugal, Castela fora beneficiada com as 

                                                 
no império português em uma perspectiva global. RUSSELL-WOOD, A. J. R. O Império Português 1415-1808: 

o mundo em movimento. 2ªed. Lisboa: Clube do Autor, 2016. 

140 Sobre este processo, ver os estudos publicados na obra BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, Kirti. 

(dir.) História da Expansão Portuguesa: a formação do Império (1415-1570) Volume I. Navarra, Espanha: Temas 

e Debates e Autores, 1998. 

141 RODRIGUES, Rui Luís. O fim da Respublica Christiana: as dinâmicas confessionais e a pré-história da noção 

de laicidade. Revista Teologia em Questão: Sociedade e reino de Deus. Ano XII, nº 24. CIDADE: Faculdade 

Dahoniana, 2013/2. p. 12. 

142 Idem, p. 12.    

143 Para uma discussão sobre a Respublica Christiana como ordem espacial ver SCHMITT, Carl. O nomos da 

Terra no direito das gentes do jus publicum europaeum. Tradução Alexandre Guilherme Barroso de Matos Franco 

de Sá [et al.]. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio. 2004. p. 54-56. 
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concessões pontifícias e juntas formavam a orla ocidental da cristandade como denominou 

Charles Boxer144. Estas monarquias estavam envolvidas neste processo de tomadas de terra e 

comprometidas com a expansão do cristianismo pelo mundo. A luta histórica contra os pagãos 

e a conversão dos infiéis estavam atreladas aos objetivos da expansão marítima. Marcocci 

explica que a devida compreensão do conteúdo das bulas papais permite o conhecimento da 

“agressiva noção jurídica de ‘descobrimento’, empregada pelos portugueses para indicar a 

tomada de posse de uma região que já estava na sua jurisdição, isto é, dentro dos limites da 

“conquista” definidos pelas bulas papais”145. Tal questão toca no ponto central da definição do 

que era de fato o espaço português no ultramar. 

Portugal e Castela protagonizaram alguns acordos que resultaram no estabelecimento de 

linhas imaginárias de demarcação responsáveis pela instauração de uma nova ordem espacial, 

a exemplo das linhas estabelecidas pelos tratados de Alcáçovas-Toledo (1479-1481) 

confirmado pela Bula Eterni Regis (1481) e o Tratado de Tordesilhas (1494), que tratava da 

partilha no Oceano Atlântico, resultado de uma revisão do disposto na Bula Inter Coetera de 4 

de maio de 1493 a pedido do rei D. João II (1477-1495)146. Estas linhas ditavam o “direito à 

conquista” de determinada área do globo por parte de cada membro do acordo. 

Luiz Filipe Thomaz observa que a noção de “direito à conquista” não era algo novo no 

contexto dos séculos XV e XVI147 . Segundo Thomaz, o termo “conquista” é um conceito 

jurídico decorrente das repartições territoriais entre as monarquias cristãs no tempo na 

Reconquista da Península Ibérica e é entendido como uma porção de espaço físico reservado à 

ocupação e ao eventual exercício de um único poder legítimo148. O ato de “descobrir” também 

criava a condição de ampliação do senhorio efetivo sobre terras ainda não ocupadas e o ponto 

importante na busca pelo exercício de um único poder legítimo somente era concretizada por 

meio da ocupação efetiva das terras. 

A novidade em torno do “direito à conquista” a partir da expansão ultramarina era a 

dimensão global que se colocou no horizonte possível de ocupação e a agregação de um 

importante elemento no seio das disputas entre as potências por uma nova ordem espacial: o 

mar. A Bula Romanus Pontifex, de 1455, determinava o senhorio dos portugueses sobre os 
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mares na sua jurisdição. Todavia, o não reconhecimento de tal determinação por parte de outros 

soberanos gerou grandes controvérsias marcadas por atos de pirataria, represálias, incursões 

armadas, tornando a decisão da bula nula para efeitos práticos. Assim, a luta nos mares seguiu 

um caminho independente das determinações do papa149. 

O jurista alemão Carl Schmitt explica que com o advento da expansão marítima “a 

oposição entre terra e mar tornou-se o fundamento universalmente abrangente de um direito das 

gentes global”150. A questão em tela discutida por Schmitt diz respeito ao fato de que o mar não 

tinha uma unidade clara entre espaço e direito, ou seja, não era um espaço normatizado. A 

navegação era feita de forma livre no sentido de que não havia leis que regulassem a navegação. 

O autor comenta ainda que, para o moderno direito das gentes, o mar deveria estar igualmente 

aberto a todos, especificamente em três campos: a pesca, a navegação pacífica e o fazer a 

guerra151. O fazer a guerra implicava na imposição das forças que impulsionaram e mantiveram 

durante séculos os impérios marítimos. A grande questão apresentada pela expansão foi a 

necessidade de justificar e legitimar essa relação que não envolvia apenas a tomada de terra, 

mas também a tomada do mar. 

Giuseppe Marcocci aponta que João de Barros foi um dos primeiros autores a estabelecer 

uma relação entre o império e o mar ao tocar na delicada questão da legitimidade dos limites 

impostos à circulação nos oceanos em um período em que não havia uma doutrina específica 

que sustentasse a ideia do domínio absoluto de Portugal sobre os mares152, como consta em um 

dos trechos das Décadas: 

 
Porque (como já repetimos por vezes) os Sumos Pontífices tinham concedido 

a este reino tudo o que descobrissem do Cabo Bojador, até a Oriental praia, 

em que se compreendia toda a Índia, ilhas, mares, portos, pescarias, etc. 

segundo extensamente se contém nas ordenações...Porque ainda que por 

direito comum os mares são comuns, e patentes aos navegantes... Esta lei há 

lugar somente em toda a Europa, acerca do povo cristão; que como por fé, e 

batismo está metido no grêmio da Igreja romana, assim no governo da sua 

política se rege pelo Direito Romano...Porém, acerca dos mouros e gentios, 

que estão fora da lei de Cristo Jesus, que é a verdadeira, não é o mesmo153. 
 

 

Esta interpretação de Barros apresenta um viés restritivo do direito de livre navegação 
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para o caso das áreas fora do âmbito cristão. Para o autor, a jurisdição do direito comum se 

encerrava na Europa, ou seja, no mundo cristão os povos cristãos tinham o direito de usufruir 

da livre navegação porque o mar era entendido como um bem de todos os cristãos. No espaço 

marítimo asiático por sua vez, prevaleceria a determinação das bulas que, para Barros eram os 

documentos que de fato chancelavam a jurisdição de Portugal sobre suas conquistas, uma 

espécie de jurisdição superior que estava atrelada ainda ao compromisso com a difusão da fé 

cristã entre os infiéis e aqueles que não conheciam a “verdadeira fé”. Em seu estudo sobre o 

horizonte histórico e político nas Décadas da Ásia, Panegassi observa que, para o autor das 

Décadas, a questão da difusão da fé cristã aparece na obra como a justificativa central para o 

expansionismo português, uma espécie de missão154. 

Outro ponto importante na fundamentação de João de Barros está presente na exposição 

de uma construção política e jurídica dos títulos ultramarinos ostentados pelos monarcas 

lusitanos: 

 

E posto que estes três títulos, Conquista, navegação e comércio sejam actos 

em tempo não determinado e finitos e em lugar tão grandes que compreendem 

tudo o que jaz do Cabo Bojador até ao fim da terra oriental, etc., e neste ano 

de quinhentos e um El-Rei D. Manuel se intitulou deles, não podia tomar 

outros mais próprios à justiça e aução que tinha naquela Oriental propriedade 

ao presente salvos eles, bem se pode a Coroa deste reino intitular destes reinos 

que tem conquistado. Na Etiópia, Sofala, Quíloa e Mombaça, e na Arábia e 

Pérsia do grande Reino de Ormuz, cujo estado com muitas vias e lugares está 

nestas duas partes da terra. E na Índia, dos Reinos de Goa, Malaca e Maluco, 

como todolos mais senhorios que nestas quatro províncias tem navegado e 

conquistado, e assim na Província de Santa Cruz ocidental a estas, a qual ao 

presente El-Rei D. João o Terceiro Nosso Senhor repartiu em doze capitanias 

dadas de juro e herdade às pessoas que as têm como particularmente 

escrevemos em nossa parte intitulada Santa Cruz155. 
 

 

Apesar de Barros não citar nenhuma fonte normativa ou doutrinária, António Vasconcelos 

Saldanha acredita que o autor das Décadas buscou a fundamentação dos títulos ultramarinos 

dos monarcas em outras fontes para aproveitar na sua obra. Como indica Saldanha, tal discussão 

já era feita no Conselho Real e Barros poderia ter se apropriado dos argumentos para apresentar 

em sua obra156. Interessa observar que, ao descrever a área de domínio dos portugueses, Barros 

aponta os três títulos arrogados por D. Manuel I para si mesmo pelo reconhecimento por parte 

dos súditos e outros príncipes do espaço e do poderio português  pelo controle da navegação no 

                                                 
154 PANEGASSI, Rubens Leonardo. Op. cit. p. 183. 

155 BARROS, João. Década 1, Livro VI, Cap. 1. 

156 SALDANHA, António Vasconcelos. Iustum Imperium… p. 182. 
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Índico, mas também por um projeto imperial que já delimitava a área de expansão da qual 

pretendia se apropriar157. Mas, Barros apresenta, em sua obra, sua própria definição de título a 

fim de embasar sua defesa pela legitimidade dos títulos reais e, consequentemente, do espaço 

ultramarino português: 

 

Este nome título acerca dos juristas tem diversos significados, por ser um 

nome comum que lhe serve de gênero, debaixo do qual estão muitas espécies 

de coisas: porque às vezes significa preeminência de honra, a que chamam 

dignidade, como é a do duque, marquês, conde, etc., e outras vezes significa 

senhorio de propriedade, donde às mesmas escrituras que cada um tem de sua 

fazenda se chamam títulos. Porém, falando propriamente e a nosso propósito, 

título não é outra coisa senão um sinal e denotação do direito e justiça que 

cada um tem no que possui, ora seja por razão de dignidade, ora por causa de 

propriedade. O uso dos quais títulos acerca dos reis é um, e toda outra pessoa 

que vive súdita a eles tem nisso outro modo, cá o título dos reis não requer 

mais escritura do ditado com que se eles intitulam que suas próprias cartas, 

quando no princípio delas se nomeiam; e os homens, para se lhe guardar o 

título de sua dignidade (se a tem), hão de ter escritura dos reis, de cuja mão 

recebera, a tal honra; e se forem propriedades, apresentarão escritura donde as 

houverem158. 
 

 

Tal como apontou Panegassi, esta definição de João de Barros sobre os títulos exprime a 

superioridade da dignidade real frente ao corpo social159. Nesta época, as discussões sobre os 

direitos de navegação estavam em voga nos gabinetes dos embaixadores e, como se sabe, 

resultou em confrontos não apenas entre as armadas de Portugal e França, mas também resultou 

em investidas militares contra ingleses e holandeses na África, Ásia e América em defesa da 

hegemonia portuguesa no ultramar. João de Barros buscou, de forma rebuscada, construir 

justificativas políticas e até jurídicas para o domínio português em certas partes do Oriente, 

como é possível constatar com base na leitura do trecho abaixo: 

 

[…] e trazê-los ele em seu ditado, quanto mais que ao presente já são 

confirmados pelo direito de usucapionis (como dizem os juristas) de mais de 

50 anos de posse, segundo se verá no processo desta nossa história por este 

modo160. 

 

Assim, os argumentos de defesa, usados por Barros, tinham como base, além da 

legitimidade chancelada por meio das concessões papais, a posse efetiva de certos territórios 

                                                 
157 Luiz Filipe Thomaz denomina tais títulos de “programáticos”, pois o rei ainda não possuía o domínio destes 

espaços anunciados como títulos. THOMAZ, Luiz Filipe F. R. Op. cit. p. 41. 

158 BARROS, João de. Década I, Livro VI, Capítulo 1. 

159 PANEGASSI, Rubens Leonardo. Op. cit. p. 181. 

160 Idem. 
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no Oriente e a hegemonia sobre o comércio marítimo que para ele garantiam à Coroa portuguesa 

o direito de permanência nos senhorios que constituíam no ultramar. A defesa recorrente deste 

direito demonstra que a obra Décadas da Ásia já nasceu comprometida com os objetivos dos 

monarcas que Barros alcançou e conviveu no âmbito da corte e serviu em diferentes posições. 

Em sua época, a obra não recebeu o devido reconhecimento. No entanto, anos depois, a 

contribuição de Barros com relação aos argumentos apresentados foi indiretamente retomada 

na doutrina elaborada pelo jurista português Serafim Freitas e defendida na obra Do Justo 

Império Asiático dos Portugueses161.  

Além de homem das letras, João de Barros foi homem do comércio, da intensa atividade 

em torno das finanças das transações comerciais do ultramar. Para os objetivos deste estudo, 

importa ainda compreender as dimensões prática e política dos cargos que Barros assumiu na 

administração da mercancia e como estavam relacionados à condição de donatário de capitanias 

na Terra de Santa Cruz. 

 

1.4 – João de Barros nos quadros da burocracia mercantil 

A carreira de Barros como capitão do Castelo de São Jorge da Mina foi objeto de 

controvérsias entre seus biógrafos pela falta de evidência documental. No entanto, o mesmo 

não se verifica no que diz respeito à carreira nos quadros da burocracia mercantil. A carta de 

quitação, a carta de nomeação, os documentos assinados por Barros e seu próprio relato no 

prólogo das Décadas não deixam dúvidas sobre sua longa atuação à frente de uma das 

instituições mais importantes do século XVI em Portugal: a Casa da Índia. Mas qual era a 

dimensão dos cargos ocupados por Barros na referida instituição? Panegassi partiu do mesmo 

questionamento para compreender a condição de Barros enquanto um homem de corte, ligado 

ao comércio e não às armas, no sentido de redimensionar a figura de Barros construída na 

biografia escrita por Manuel Severim de Faria e apontar as diferenças entre milícia e comércio 

na constituição da imagem de um cortesão exemplar162. 

Nos quadros da burocracia mercantil, a carreira de Barros teve início com a ocupação do 

cargo de tesoureiro-mor como consta na Carta de quitação dada a João de Barros como 

                                                 
161 A obra foi publicada em 1625 na cidade de Valladolid como uma resposta direta ao panfleto Mare Liberum 

publicado em 1609 pelo jurista neerlandês Hugo Grotius. Na publicação, Grotius discutiu os problemas da 

jurisdição dos oceanos e defendia o direito de livre navegação com base no direito das gentes. Seus argumentos 

visavam dar legitimidade a favor da expansão marítima neerlandesa na primeira metade do século XVII. Serafim 

Freitas rebateu todos os pontos da argumentação de Grotius. FREITAS, Serafim. Do Justo Império Asiático dos 

Portugueses. Lisboa: INIC, 1983.   

162 PANEGASSI, Rubens Leonardo. Op. cit. p. 58-66. 
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tesoureiro da Casa da Índia de D. Sebastião (1557-1578). Do ponto de vista da tipologia 

documental, este documento pode ser classificado como um recibo emitido pelo rei 

reconhecendo os pagamentos realizados pelos oficiais responsáveis pela coleta de dinheiro no 

reino. Na carta de quitação de D. Sebastião, de 1563, destinada a João de Barros, consta: 

 

 

Dom Sebastião etc. faço saber a quantos esta minha carta de quitação virem 

que el rei meu senhor e avô que a santa glória haja mandou tomar conta ao 

feitor João de Barros que serviu de tesoureiro do dinheiro da Casa da Índia e 

assim de tesoureiro da Casa da Mina e de tesoureiro mor da Casa de Ceuta de 

tempo de três anos e oito meses que começaram ao primeiro dia do mês de 

maio de 1525 e acabaram em fins de dezembro de 1528[...]163 
 

 

Conforme o trecho da carta, Barros iniciou seus serviços como oficial de alto escalão da 

administração portuguesa como tesoureiro da Casa da Índia, da Mina e de Ceuta, em 1525, e 

recebeu uma carta de quitação dos seus serviços. Este documento é um registro oficial dos 

valores que foram movimentados, na referida instituição, no período em que Barros ocupou o 

cargo, quitação feita somente em 20 de outubro de 1563, portanto, 35 anos após Barros ter 

deixado o cargo de tesoureiro. O largo tempo para a quitação deve-se, possivelmente, pelas 

questões inerentes ao trâmite seguido por esse tipo de processo de prestação de contas. De todo 

modo, este foi o primeiro cargo ocupado por Barros no meio burocrático mercantil da 

administração ultramarina.  

A compreensão do sistema administrativo da Coroa portuguesa, no século XVI, perpassa 

pelo conhecimento das estruturas de aprovisionamento e escoamento de produtos que, desde o 

século XV, eram responsáveis pelo abastecimento das armadas, armazenamento de bens 

importados, controle das viagens, venda e encaminhamento das especiarias nos mercados 

europeus 164 . Estas estruturas eram casas e armazéns criados em pontos considerados 

estratégicos da expansão portuguesa para assegurar a administração direta dos bens que 

circulavam a partir das expedições que ganhavam, inicialmente, a costa ocidental da África, 

posteriormente, a costa oriental, e, mais tarde, os importantes pontos de ação militar e comercial 

na Ásia. 

O primeiro exemplo da tentativa portuguesa de centralização administrativa dos negócios 

das praças portuguesas do norte da África foi a criação da Casa de Ceuta.  Possivelmente criada 

                                                 
163 Quitação dada a João de Barros como tesoureiro da Casa da Índia. ANTT, Privilégios de D. Sebastião, Liv. 3, 

fl. 93v.  Apud BAIÃO, António. Op. cit. p. 202-03.   

164  BETHENCOURT, Francisco. “A administração da Coroa”. In: Francisco Bethencourt & Kirti Chaudhuri 

(dirs.). História da expansão portuguesa, vol. I. Navarra: Temas e Debates e Autores, 1998, p. 396. 
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em 1434, na Ribeira de Lisboa165, esta foi “a primeira instituição de cunho estatal criada no 

âmbito da expansão portuguesa”166. Era responsável pela administração das despesas de guerra 

empreendidas para a conquista e permanência dos portugueses na cidade de Ceuta, além de 

funcionar como um grande armazém para as mercadorias que entravam ou saíam da capital167. 

Ademais, funcionou como uma estrutura de apoio à expansão, pois todas as atividades 

portuárias como reparação naval, carga e descarga de mercadorias e acondicionamento eram 

reguladas por esta instituição168.  

Na costa da Guiné, o resgate dos escravos e a compra de ouro foram atividades comerciais, 

alvo de uma maior centralização administrativa após a criação da Feitoria do Trato de Arguim, 

em Lagos, na Guiné, embrião da futura Casa da Índia169. Na Casa da Guiné, eram armazenadas 

as mercadorias europeias destinadas à compra de escravos, além das mercadorias adquiridas 

em outros pontos da costa africana que eram enviadas para Lisboa170. Após 1463, a referida 

instituição fora transferida para Lisboa,  e, posteriormente, denominada como Casa da Guiné e 

Mina ou somente Casa da Mina, pois fora transformada no grande armazém do ouro 

proveniente da costa da Mina171. De acordo com Luiz Filipe Thomaz, a transferência para a 

capital do reino representou o interesse da Coroa em acompanhar mais de perto as transações 

do comércio ultramarino, tendo em vista que o grande senhor dos negócios era o próprio rei172. 

As trocas realizadas na costa ocidental da África estavam sujeitas à fiscalização da Casa da 

Mina que, além desta função, fora responsável pela organização das primeiras expedições para 

a Índia173.  

Nos anos posteriores à viagem de Vasco da Gama, e ao florescimento do comércio das 

especiarias e outras mercadorias provenientes do Oriente, a instituição passou a armazenar e a 

negociar tais mercadorias. Dessa forma, foi anexado o termo “das Índias” para identificar a 

ampliação da nova configuração espacial do raio de atuação dos mercadores portugueses. A 

                                                 
165 De acordo com Francisco Paulo Mendes da Luz, o documento mais antigo que se tem conhecimento sobre a 

Casa de Ceuta é de 1434.  LUZ, Francisco Paulo Mendes da. O Conselho da Índia. contributo ao estudo da 

administração e do comércio do Ultramar Português nos princípios do século XVII. Lisboa: Agência Geral do 

Ultramar, 1952, p. 33. Disponível em: http://purl.pt/26744 Acesso em 23 de março de 2018.  

166 CAETANO, Carlos Manuel Ferreira. Um olhar sobre a Casa de Ceuta. Cadernos do Arquivo Municipal. n. 4. 

jul/dez 2015. p. 65-86. 

167 FARINHA, António Dias. A conquista de Ceuta (1415). In: BETHENCOURT, Francisco; CHAUDHURI, 

Kirti. (dir.) História da Expansão Portuguesa: a formação do Império (1415-1570) Volume I.  Navarra, Espanha: 

Temas e Debates e Autores, 1998, p. 123. 

168 CAETANO, Carlos Manuel Ferreira. Op. cit., p. 72.  

169 THOMAZ, Luiz Filipe F. R. De Ceuta a Timor. 2ª ed. Algés: Difel Difusão Editorial S.A. 1998, p.570. 

170 LUZ, Francisco Paulo Mendes da. Op. cit. p. 36.  

171 Idem, p. 187-188. 

172 THOMAZ, Luiz Filipe F. R. Op. cit. p. 569-570. 

173 GODINHO, Vitorino Magalhães. Os descobrimentos e a economia mundial. 2. ed. 3 vol. Lisboa: Presença, 

1981-1982. p. 53. 

http://purl.pt/26744
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conjuntura econômica estabelecida pelo peso dos negócios do Oriente nas rendas do reino teve 

reflexos na organização interna da instituição responsável pelos negócios.  

O Regimento da Casa da Índia, de 1509, determinou a congregação das outras casas e 

armazéns à Casa da Índia, que passou a ser a grande instituição reguladora e fiscalizadora de 

todos os negócios do ultramar. Pela Casa da Índia, passavam todos os produtos enviados para 

Portugal. Era um entreposto fiscal e comercial de grande importância para a esfera da 

administração real por contabilizar as principais riquezas que chegavam no reino. Em 1521, o 

rei D. Manuel I proibiu que fossem desembarcados fora de Lisboa os escravos levados para 

Portugal, o que deu à capital uma centralidade nesse tráfico que se refletiu no quadro 

institucional desenvolvido em torno da Casa da Mina e Índia174. A nova constituição afigurou 

se nas seguintes subdivisões: Casa dos escravos, Casa de Ceuta, Casa da Mina e Casa da Índia, 

e cada uma delas possuía um tesoureiro e um escrivão próprios. Todas elas eram subordinadas 

a uma autoridade central: o feitor da Casa da Índia.  

Como explica Mendes da Luz, a função de tesoureiro de cada casa não estava circunscrita 

ao trabalho com as mercadorias provenientes apenas à área de atuação das instituições. O 

tesoureiro da Casa da Guiné, por exemplo, tratava unicamente dos negócios que envolviam 

ouro, independente da origem dessa mercadoria. O tesoureiro da Casa da Índia por sua vez, era 

responsável por todas as especiarias, pedrarias, aljôfar175 vindos da Índia ou da Guiné176. De 

acordo com a carta de quitação destinada a Barros, em 1563, ele havia ocupado a função de 

tesoureiro da Casa da Índia, da Mina e de Ceuta em 1525177. Assim, João de Barros exerceu a 

função de tesoureiro nas três casas onde tratou dos negócios mais variados de diferentes 

mercadorias e adquiriu um conhecimento significativo sobre as transações comerciais e das 

potencialidades econômicas das áreas da expansão portuguesa.  

Os dados da pesquisa do historiador português Vitorino Magalhães Godinho, no clássico 

estudo Os Descobrimentos e a Economia Mundial, apontam que, entre 1507-1514, o 

movimento da tesouraria da Casa da Índia ultrapassava o movimento da Casa da Mina quando 

o ouro e as especiarias representavam metade da renda que entrava nos cofres da Coroa178. 

Fernand Braudel explica que entre os maiores empreendedores do século XVI estava a própria 

                                                 
174 CALDEIRA, Arlindo Manuel. Da costa ocidental africana a Lisboa: o comércio de escravos nos séculos XV 

e XVI. Rossio. Estudos de Lisboa, n. 7, dez/2016, p. 62. Disponível em: http://www.cm-

lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Publicacoes/publicacoes-digitais/Revista_Rossio/rossio_estudos_de_lisboa_n7.pdf. 

Acesso em 19 de abril de 2018.  

175 Tipo de pérola.  

176 LUZ, Francisco Paulo Mendes da. Op. cit. p. 39.  

177 Quitação dada a João de Barros como tesoureiro da Casa da Índia. ANTT, Privilégios de D. Sebastião, Liv. 3, 

fl. 93v. Apud BAIÃO, António. Op. cit. p. 202-03.   

178 GODINHO, Vitorino Magalhães. Op. cit. p. 48. 

http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Publicacoes/publicacoes-digitais/Revista_Rossio/rossio_estudos_de_lisboa_n7.pdf
http://www.cm-lisboa.pt/fileadmin/DOCS/Publicacoes/publicacoes-digitais/Revista_Rossio/rossio_estudos_de_lisboa_n7.pdf
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monarquia portuguesa que atuou por meio de uma das maiores empresas econômicas da época: 

a Casa da Índia179.  A referida instituição estava instalada no Paço da Ribeira180,
 
para onde o rei 

D. Manuel I transferiu, nos princípios do século XVI, sua residência oficial, localizada 

exatamente no piso superior da referida instituição em uma clara tentativa de expressar o poder 

imperial que se constituía frente às recentes conquistas181 . Como aponta Susannah Humble 

Ferreira, 

 
Esta localização não só facilitava a comunicação entre os tesoureiros da corte 

e os funcionários da Casa da Índia, como também canalizava os rendimentos 

diretamente para o coração da corte. E nos finais do reinado, afigura-se que 

muitos conselheiros, fidalgos e funcionários terão sido pagos com artigos de 

luxo e outros bens vendáveis como pimenta, vindos diretamente do armazém 

da Casa da Índia182. 

 

 No Paço da Ribeira, foram construídos edifícios destinados para a moradia da família 

real e aos serviços públicos como o Tribunal do Desembargo do Paço, Mesa da Consciência e 

Ordens, Conselho da Fazenda, Casa dos Escravos, Casa da Moeda, Casa dos Contos, além do 

Hospital Real de Todos os Santos183. Mas, segundo Joaquim Romero Magalhães, naqueles anos 

de intenso movimento comercial no porto de Lisboa, a proeminência da Casa da Índia ofuscava 

a presença da corte no Paço a tal ponto que ficou conhecido como “Paço da Índia”184.  

No plano físico, as casas eram divididas em armazéns localizados no Paço providos de 

todos os equipamentos para o armazenamento (pesagem, escrita e contabilização e negócio), o 

Armazém da Guiné e Mina e Armazém da Índia. No Regimento da Casa da Índia,  uma das 

ordens que deveriam ser seguidas era o cuidado para arrumar e manter as especiarias bem 

separadas, a fim de que o cheiro de uma não se misturasse ao cheiro da outra185. Com base nas 

fontes analisadas em seu estudo, Vitorino Magalhães Godinho descreveu como supostamente 

                                                 
179  BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o Mundo mediterrâneo na época de Filipe II. Tomo I. Coleção 

Fundadores da USP, 5.  São Paulo: EDUSP, 2016, p. 164.  

180 Atualmente Terreiro do Paço.  

181  MAGALHÃES, Joaquim Romero. “O Enquadramento do Espaço Nacional”. In: MATTOSO, José (dir.). 

História de Portugal: No Alvorecer da Modernidade (1480-1620) vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, p. 

59. 

182 FERREIRA, Susannah Humble. Os Castelos e o Conselho Real: Patrocínio Político em Portugal (1495-1521). 

In: Revista de História da Sociedade e da Cultura. Tomo I. n. 10. Coimbra: Centro de História da Sociedade e da 

Cultura Universidade de Coimbra, 2010, p. 136. 

183 REIS, Maria de Fátima. A Ribeira de Lisboa, porto do Império Marítimo Português: circulação de pessoas e 

mercadorias. E-Spania revue interdisciplinaire d'études hispaniques médievales et modernes. Disponível em: 

http://e-spania.revues.org/25062 Acesso em 25 de agosto de 2017. 

184 MAGALHÃES, Joaquim Romero. Op.cit. p. 59. 

185 PEREIRA, Paulo. Lisboa (séculos XVI-XVII). Discurso proferido no simpósio internacional “Novos Mundos 

– Neue Welten. Portugal e a Época dos Descobrimentos” no Deutsches Historisches Museum, em Berlim, 23 a 26 

de novembro de 2006. Disponível em http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/neue-

welten/pt/docs/Paulo_Pereira.pdf Acesso em 9 de setembro de 2017. 

http://e-spania.revues.org/25062
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/neue-welten/pt/docs/Paulo_Pereira.pdf
http://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/neue-welten/pt/docs/Paulo_Pereira.pdf
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eram os armazéns da Casa da Índia ao descrever a diversidade de produtos que circulavam pelo 

porto de Lisboa: trigo, mel, tâmaras, âmbar, goma arábica, tapetes, ouro, cobre, prata, marfim, 

coral, incenso, gengibre, pimenta, pau-brasil, algodão, perfumes, canela, sândalo, porcelanas, 

seda entre tantos outros186. Já o cronista Damião de Góis, contemporâneo e residente da mesma 

corte frequentada por João de Barros, indicou que a Casa da Índia deveria ser designada como  

 

[...] empório dos aromas, pérolas, rubis, esmeraldas e de outras pedras 

preciosas, que de ano em ano nos são trazidas da Índia; ou talvez com maior 

verdade, se lhe pudesse chamar o armazém da prata e do ouro, quer em barra, 

quer trabalhado. Ali estão patentes, para quem os quiser admirar, inúmeros 

compartimentos, distribuídos com ordem e arte, tão recheados com aquelas 

preciosidades todas que palavra mal se poderia acreditar, se os olhos não 

vissem tais maravilhas e mãos não lhes tocassem187. 

 

Pela descrição do cronista, a quantidade de carregamentos que entravam na instituição 

resultada em muito serviço para os oficiais que, além da contar todo o dinheiro que circulava, 

deveriam pesar e organizar as mercadorias. Mas antes do processo de descarregamento, 

pesagem e contagem do dinheiro, o serviço na Casa da Índia era de fiscalização de todas as 

naus e caravelas que aportavam no Tejo. Um verdadeiro ritual se processava quando da chegada 

das embarcações. 

 António Borges Coelho analisou detidamente o Regimento da Casa da Índia e deixou 

indícios de como seria a rotina dos oficiais da instituição que, ao longo do século XVI, 

engrandeceu em importância e riqueza. Coelho atenta para o fato de que, desde a chegada das 

embarcações, em determinado ponto do rio Tejo, o feitor deveria iniciar suas atribuições 

enviando uma carta de aviso ao capitão-mor da embarcação informando que nenhum tripulante 

saísse em terra e que tentasse ancorar o mais perto possível da Casa da Índia. Esta medida estava 

relacionada ao processo de vistoria que deveria ser feito pelo feitor e demais oficiais que 

entravam na nau para vistoriar toda a gente e espaços em busca de mercadorias escondidas não 

declaradas nos livros de registro da embarcação188. 

Durante a vistoria, o feitor deveria buscar o máximo de informações possíveis sobre todo 

o carregamento, a procedência das mercadorias e os valores para enviar ao rei cartas informando 

as somas arrecadas para a Fazenda Real, bem como os contratos estabelecidos. As grandes 

somas de dinheiro que chegavam eram guardadas em arcas e enviadas para a Casa do Tesouro, 

cujas chaves estavam sob poder apenas do feitor, do tesoureiro e de um escrivão. Ademais, era 

                                                 
186 GODINHO, Vitorino Magalhães. Op. cit. p. 173-176. 

187 LUZ, Francisco Paulo Mendes da. Op. cit. p. 55-56.  

188 COELHO, António Borges. Op. cit. p. 42. 



60 

 

função do feitor organizar os livros de treslados das cartas endereçadas à Casa da Índia que 

mandava encadernar e guardar189. Infelizmente, boa parte dos registros guardados no grande 

arquivo da Casa da Índia fora destruída em um incêndio ocorrido por conta do terremoto que 

atingiu Lisboa em 1755190. 

João de Barros desempenhou todas as funções descritas acima, no tempo em que esteve 

à frente do posto de feitor da Casa da Índia por mais de três décadas, cargo que ocupou de 1533 

a 1567. Sua ascensão de tesoureiro, função que desempenhou de 1525 a 1528, até o cargo 

máximo da instituição pode ser analisada com base nas relações estabelecidas ao longo dos 

anos na corte e pelo reconhecimento no desempenho das atividades desenvolvidas na maior 

empresa comercial de Portugal na época. Outra questão importante a ser investigada para os 

objetivos deste estudo é a relação entre a função desempenhada por Barros como feitor e sua 

nomeação como capitão donatário de terras no Brasil.  

 

1.5  – O feitor e capitão donatário 

Para uma efetiva análise da entrada de Barros nos quadros da burocracia comercial é 

preciso levar em consideração alguns aspectos referentes aos laços pessoais que ele manteve 

com pessoas ligadas aos ofícios da mercancia e da administração. Tal fato pode ser inicialmente 

analisado pelo casamento com Maria de Almeida, com quem Barros constituiu uma numerosa 

família. António Baião indica que Barros e sua esposa tiveram 10 filhos: Jerônimo de Barros, 

João de Barros, Antônio de Barros, Diogo de Barros, Lopo de Barros, D. Maria de Almeida, D. 

Isabel de Almeida, D. Catarina de Barros, D. Ana de Barros e uma última filha cujo nome é 

desconhecido191 . A esposa de Barros era filha de Diogo de Almeida, cavaleiro da Casa Real e 

escrivão do Armazém da Guiné e das Índias, cargo ao qual foi nomeado em 1510 pelo então rei 

D. Manuel I, como consta na sua carta de nomeação192.  

No Armazém da Guiné e das Índias eram tratadas todas as questões náuticas do reino, 

como treinamento de pilotos, construção e equipagem de navios e edição de cartas marítimas 

que eram conservadas no armazém. Todas as finanças que envolviam as atividades do armazém 

eram registras na Casa da Índia e todos os pagamentos realizados pelo tesoureiro da casa193.  

                                                 
189 Idem, p. 44. 

190 RIBEIRO, Luciano. Registro da Casa da Índia. 2º vol. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1955, p. 6. 

191 BAIÃO, António. Op. cit. p. 42.  

192 Carta de nomeação de Diogo de Almeida para escrivão do armazém da Guiné e Índias (1510). Apud BAIÃO, 

António. Op. cit. p. 237 

193  MAURO, Frédéric. Portugal e o Brasil: a estrutura política e econômica do Império, 1580-1750. In: 

BETHELL, Leslie (Org.). América Latina Colonial. Volume 1. 2ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo; Brasília: Fundação Alexandre Gusmão, 1998, p. 451.  
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António Borges Coelho acredita que o casamento entre João de Barros e Maria de 

Almeida ocorreu antes de 1526, haja vista este ter sido o ano de registro do testamento de Diogo 

de Almeida onde Barros consta como genro do falecido194. Em 1525, Barros havia recebido a 

carta de nomeação de tesoureiro, como mencionado na carta de quitação acima. Nesse sentido, 

é plausível depreender que Diogo de Almeida tivesse tido algum papel importante no incentivo 

à nomeação do genro como tesoureiro da instituição à qual trabalhava. 

Ademais, não se pode perder de vista a proximidade de Barros com o rei. Barros havia 

iniciado seus anos de trabalho na corte justamente como moço da guarda-roupa do então 

príncipe, futuro rei D. João III. O reconhecimento do rei pelos serviços de Barros prestados 

como feitor foi constatado logo no primeiro posto assumido, em 1534, quando Barros recebeu 

a mercê de “todas as honras, privilégios, liberdades e franquezas” concedidas aos 

desembargadores195. A historiadora Maria Leonor da Cruz explica que apenas pessoas muito 

próximas ao rei recebiam esse tipo de mercê quando no exercício de seu ofício, tais como 

regedores, vedor da Fazenda, chanceler mor, escrivão da puridade, entre outros de alto 

escalão196. Na prática, os beneficiados somente poderiam ser citados, acusados ou demandados 

por questões civis ou criminais pelo corregedor da corte e não pelo juiz ordinário. Era, dessa 

forma, uma espécie de instância superior na justiça para julgar e atender as demandas apenas 

dos “eleitos” do rei. Barros detinha, assim, uma via privilegiada na estrutura da justiça, podendo 

recorrer diretamente ao corregedor da corte para tratar das suas demandas processuais. 

João de Barros assumiu oficialmente o cargo de feitor da Casa da Índia por meio da carta 

de nomeação datada de 23 de dezembro de 1533197. A carta foi despachada em Évora e, segundo 

o costume, Barros deveria jurar na chancelaria o cargo ao qual foi nomeado. No entanto, consta, 

no documento, que  Barros não estava presente e o dito juramento deveria ser dado perante D. 

António de Ataíde, o conde de Castanheira e vedor da Fazenda Real.  

 Na investigação sobre a teia de relações nas quais Barros estava envolvido, a figura do 

conde de Castanheira surgiu, para além da questão burocrática mencionada na carta, como um 

oficial a quem Barros estava subordinado e mantinha relações pessoais. D. António de Ataíde 

era um dos homens mais influentes da corte de D. João III e atuou como seu principal 

conselheiro, ocupou o cargo de vedor da Fazenda de 1530 a 1557 e detinha uma posição central 

                                                 
194 COELHO, António Borges. Op. cit. p. 28. 

195 Privilégios concedidos a João de Barros. ANTT, Chancelaria de D. João III, livro 20, fl. 178. 

196  Este privilégio era previsto nas Ordenações do reino (Liv. II, T. 43). CRUZ, Maria Leonor García. A 

Governação de D. João III: a Fazenda Real e os seus Vedores. Tese (Doutorado em História). Lisboa, Centro de 

História da Universidade de Lisboa, 2001. p. 194. 

197 Chancelaria de D. João III, Liv. 19, fl. 243 verso. 
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na política ultramarina, pois participava ativamente do processo de indicação dos nomes 

daqueles que assumiam importantes postos no reino e no ultramar198. Cruz ressalta a figura do 

conde de Castanheira como um oficial empenhado na construção de um império português, 

personagem fundamental na arquitetura das relações de Portugal com outras monarquias, 

principalmente a França, devido à concorrência direta e prejudicial aos interesses portugueses 

de navegação e ocupação dos territórios considerados como pertencentes à esfera de expansão 

da Coroa199. 

Na descrição dos benefícios e proventos destinados ao feitor da Casa da Índia, António 

Borges Coelho explica que João de Barros 

 

Despachava diretamente com o conde da Castanheira e o rei D. João III. Fora 

os percalços e os privilégios de desembargador, recebia um ordenado de 

159:720 réis, mais mantimento para quatro homens e dois escravos, o direito 

de adquirir um escravo todos os anos e de atribuir duas escrivaninhas de 

navios para os rios de Guiné, 20 réis de cada quintal de pimenta vendida na 

Casa da Índia e metade do que vinha em todas as vasilhas originárias de 

Flandres200.  

 

Da descrição acima, pode se afirmar que o cargo ocupado por Barros era de grande 

prestígio no seio da administração régia com excelentes benefícios. Além disso,  como observou 

Coelho, a instituição era constantemente frequentada pelos altos oficiais da Fazenda Real como 

o vedor da Fazenda que tinha contato direto com o feitor. O conde de Castanheira 

desempenhava a função responsável por emitir pareceres sobre toda a deliberação relacionada 

ao Erário régio. Assim, desempenhava o papel fundamental de acompanhar o trabalho dos 

tesoureiros e dos contadores da Casa da Índia201. 

A estima do conde pelo trabalho desempenhado por Barros como feitor pode ser atestada 

com base na declaração feita pelo próprio no trecho de um relatório que Francisco Adolfo de 

                                                 
198 MAGALHÃES, Joaquim Romero. D. João III. In: MATTOSO, José (dir.). História de Portugal: No Alvorecer 

da Modernidade (1480-1620) vol. III, Lisboa, Círculo de Leitores, 3, p. 531-534. 

199 CRUZ, Maria Leonor García da. “Bens, direitos e rendimentos no reino e na América portuguesa: o morgado 

e a capitania (século XVI)”. In: SERRÃO, José Vicente; DIREITO, Bárbara; RODRIGUES, Eugenia; MIRANDA, 

Susana Munch (eds.). Property Rights,Land and Territory in the European Overseas Empires. Lisboa: CEHC-IUL, 

2014. pp. 99-122. 

200  COELHO, António Borges Coelho. História de Portugal. Volume IV. Na esfera do mundo. Alfragide: 

Editorial Caminho, 2013. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=8WzyAAAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=um+quintal+de+pimenta

+no+s%C3%A9culo+XVI&source=bl&ots=1Wm73HpO50&sig=E6p1UnTQygjHmndGvmZUqqrhO38&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwipoPW_m_LbAhUKh5AKHRZcCLUQ6AEIhQEwDA#v=onepage&q&f=false 

Acesso em 27 de março de 2018.  

201  D. António de Ataíde (1500-1563), primeiro Conde de Castanheira em 1532. CRUZ, Maria Leonor García 

da. Práticas comerciais e financeiras e reestruturação econômica em considerações de D. António de Ataíde. D. 

João III e o império. Congresso Internacional comemorativo do nascimento de D. João III.  Lisboa: Centro de 

História do Além-Mar (CHAM), p. 506. 

https://books.google.com.br/books?id=8WzyAAAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=um+quintal+de+pimenta+no+s%C3%A9culo+XVI&source=bl&ots=1Wm73HpO50&sig=E6p1UnTQygjHmndGvmZUqqrhO38&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwipoPW_m_LbAhUKh5AKHRZcCLUQ6AEIhQEwDA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=8WzyAAAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=um+quintal+de+pimenta+no+s%C3%A9culo+XVI&source=bl&ots=1Wm73HpO50&sig=E6p1UnTQygjHmndGvmZUqqrhO38&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwipoPW_m_LbAhUKh5AKHRZcCLUQ6AEIhQEwDA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=8WzyAAAAQBAJ&pg=PT47&lpg=PT47&dq=um+quintal+de+pimenta+no+s%C3%A9culo+XVI&source=bl&ots=1Wm73HpO50&sig=E6p1UnTQygjHmndGvmZUqqrhO38&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwipoPW_m_LbAhUKh5AKHRZcCLUQ6AEIhQEwDA#v=onepage&q&f=false
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Varnhagen publicou em sua História Geral do Brasil a respeito do trabalho de Barros como 

feitor: 

 
O feitor era eu por tão fiel em seu oficio que quase me parece que ainda que 

furtar fora virtude ele o não fizera: entende o negócio muito bem, há mister 

mais favos que sofreadas. Não fora mau para o negócio da Casa da Índia não 

ser ele inclinado a outros, os quais, não somente não são ilícitos, mas muito 

proveitosos à terra202. 

 

D. António de Ataíde elogiou o trabalho e a honestidade de Barros no desempenho de 

suas funções e fez referência a outros “negócios lícitos” aos quais o feitor se dedicava. 

Varnhagen explica que os outros negócios lícitos e úteis à terra eram uma referência à ocupação 

de Barros com as atividades da escrita das Décadas da Ásia, como o próprio autor informou no 

prólogo da obra ao comentar que de dia cuidava das questões da Casa da Índia e a noite 

dedicava-se à escrita da história da expansão portuguesa no Oriente203. 

Mas a estima do conde direcionada a João de Barros ultrapassava a esfera do desempenho 

do cargo ocupado por este, haja vista o laço pessoal que unia os dois homens. Por meio de um 

levantamento da documentação referente aos negócios e o testamento de D. António de Ataíde, 

Cruz comenta que este criou laços pessoais com os oficiais da Casa da Índia. Um exemplo seria 

o caso de João de Barros que aparece como padrinho de um dos filhos do conde204. Supõem-se 

que este laço possa ter origem antes mesmo da ascensão de Barros como feitor, tendo em vista 

que os dois passaram toda a infância e juventude na corte de D. Manuel. Importa observar que 

essa ligação de Barros com o conde de Castanheira por meio do laço de apadrinhamento é 

sinalizadora de como o autor das Décadas da Ásia era bem relacionado no ciclo de homens 

envolvidos com as questões da política ultramarina portuguesa. Ele estava próximo ou até 

mesmo fazia parte do grupo daqueles que decidiam os rumos das ações no ultramar e mantinha-

se bem informado a respeito das potencialidades dos vários territórios que constavam no 

horizonte da expansão portuguesa graças ao seu ofício na Casa da Índia.   

Entre as políticas implementadas no ultramar que tiveram participação direta de D. 

                                                 
202  O historiador transcreveu apenas este trecho do relatório, prometendo publicar o relatório completo. 

Infelizmente isso não aconteceu, como observa Rodolfo Garcia em nota de rodapé. VARNHAGEN, Francisco 

Adolfo de. História Geral do Brasil – Antes da sua separação e independência de Portugal; revisão e notas de J. 

Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia. Vol. 1. Tomo I e II. 10ª edição integral. Belo Horizonte: Editora Itatiaia 

Limitada; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1981. p. 144-145. 

203  BARROS, João de. Op. cit. p. 12. 

204 João de Barros batizou o segundo filho de D. António de Ataíde, Jorge de Ataíde. Como secundogênito, Jorge 

de Ataíde seguiu a carreira eclesiástica, tornou-se Capelão Mor do Cardeal mor Infante D. Henrique, foi Presidente 

da Mesa de Consciência e Ordens, Inquisidor Geral e bispo de Viseu (1598). CRUZ, Maria Leonor García. A 

Governação de D. João III...p. 142.  
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António de Ataíde está o processo de distribuição das capitanias donatárias no Brasil205 . O 

conde foi um dos entusiastas da ideia de criação de senhorios particulares nas terras do Brasil 

a fim de assegurar a posse do território frente a constante ameaça estrangeira de fixação. Além 

do mais, como vedor da Fazenda Real, o conde de Castanheira devia pensar estrategicamente 

em soluções que contribuíssem para a recuperação das finanças do reino206. 

Nas primeiras décadas do reinado de D. João III, o quadro econômico de Portugal era 

motivo de preocupação devido aos altos custos dos conflitos no ultramar. Carlos Malheiros Dias 

explica que defesa e comércio se retroalimentavam em uma dinâmica baseada na expansão 

constante dos domínios em busca de mais riquezas. Dias menciona alguns pontos que 

precisavam de solução urgente, no referido contexto, como o pagamento do soldo das 

tripulações e guarnições da África e Oriente, a construção e reforço de fortalezas, a compra de 

armamentos e a própria defesa da Terra de Santa de Cruz207. 

Ciente de todas as dificuldades enfrentadas pela Coroa, o conde de Castanheira 

aparentemente tinha sua atenção voltada para o Brasil como uma possível solução para 

amenizar os gastos dispendiosos com as empreitadas no Oriente. Tal fato se verifica, 

inicialmente, pelo incentivo dado para o envio de uma expedição que, além do caráter militar, 

como as expedições guarda costa comandadas por Cristóvão Jaques, em 1516 e 1526, tivesse 

como fim a criação de núcleos populacionais na costa. Em 1530, coube ao primo do conde da 

Castanheira, Martim Afonso de Sousa, comandar uma grande expedição com tripla missão: 

expulsar os franceses da costa, descobrir terras e explorar alguns rios, entres os quais o rio da 

Prata e estabelecer um ou mais núcleos de povoamento europeu, de domínio político e 

administrativo208, como consta na carta enviada a Sousa pelo rei D. João III em 28 de setembro 

de 1532: 

 Depois de vossa partida se praticou se seria serviço povoar-se toda essa costa 

do Brasil, e algumas pessoas me requeriam capitanias em terra dela. Eu 

quisera, antes de nisso fazer coisa alguma, esperar por vossa vinda, para com 

vossa informação fazer o que bem parecer, e que na repartição que disso 

houver de fazer, escolhaes a melhor parte. E porém porque depois fui 

                                                 
205 CRUZ, Maria Leonor García da. “Bens, direitos e rendimentos no reino e na América portuguesa: o morgado 

e a capitania (século XVI)”. In: SERRÃO, José Vicente; DIREITO, Bárbara; RODRIGUES, Eugenia; MIRANDA, 

Susana Munch (eds.). Property Rights,Land and Territory in the European Overseas Empires. Lisboa: CEHC-IUL, 

2014. p. 100. 

206 COUTO, Jorge. João de Barros e a estratégia lusitana de colonização do Brasil. Revista do IHGB. Vol. 157 

(1996), p. 256. 

207 DIAS, Carlos Malheiros. “A metrópole e suas conquistas nos reinados de D. João III, D. Sebastião e Cardeal 

D. Henrique”. In: HCPB. Vol. III A Idade Média Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do 

Primeiro Centenário da Independência do Brasil. Porto: Litografia Nacional, 1924. p. 10. 

208 FREITAS, Jordão de. “A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1533)”. In: DIAS, Carlos Malheiros 

HCPB. Vol. III A Idade Média Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário 

da Independência do Brasil. Porto: Litografia Nacional, 1924. p.100. 



65 

 

informado que de algumas partes faziam fundamento de povoar a terra do dito 

Brasil, considerando eu com tanto trabalho se lançaria fora a gente que a 

povoasse, depois de estar assentada na terra , e ter nela feitas algumas forças, 

determinei de mandar demarcar de Pernambuco até o Rio da Prata 50 léguas 

de costa a cada capitania, e antes de se dar a nenhuma pessoa, mandei apartar 

para vós 100 léguas, e para Pero Lopes, vosso irmão, 50, nos melhores limites 

dessa costa, por parecer de pilotos e de outras pessoas de quem se o conde, 

por meu mandado fazer, que vos enviará; e depois de escolhidas estas 150 

léguas de costa para vós e para vosso irmão, mandei dar a algumas pessoas 

que requeriam capitanias de 50 léguas cada uma; e segundo se requerem, 

parece que se dará a maior parte da costa; e todos fazem obrigações de levarem 

gente e navios à sua custa, em tempo certo, como a vos o conde mais 

largamente escreverá; porque ele tem cuidado de me requerer vossas cousas, 

e eu lhe mandei que os escrevesse209. 

  

 

 Neste trecho da carta, o rei emitiu ordens para que a demarcassem capitanias de 50 léguas 

cada na costa do Brasil, começando em Pernambuco até o Rio da Prata. O processo de 

distribuição das terras do Brasil com objetivos voltados para a colonização, iniciou a partir da 

doação feita a Martim Afonso de Sousa de 100 léguas e 50 léguas para Pero Lopes de Sousa, 

seu irmão. O rei informou ainda que algumas pessoas requeriam capitanias no Brasil, mas que 

somente seriam distribuídas após a escolha feita por Sousa “nos melhores limites dessa costa”. 

Por fim, explicou que todos os beneficiados teriam a obrigação de arcar com as despesas de ida 

ao Brasil e que o conde escreveria a Sousa sobre os detalhes das doações, pois aquele cuidava 

das questões referentes à organização das concessões.  

Dessa forma, D. António de Ataíde estava diretamente envolvido com o processo de 

reconhecimento da costa por meio do contato com seu primo, além da incumbência de cuidar 

dos assuntos referentes à distribuição das terras e elaboração do conjunto de obrigações que os 

futuros capitães deveriam cumprir. O grupo de beneficiados com as doações foi denominado 

pelo historiador italiano Alberto Gallo de “círculo brasileño”210. Tal grupo tinha em comum a 

ligação com o conde de Castanheira e estavam destacados em dois subgrupos já conhecidos. O 

primeiro grupo era composto por homens de armas, experimentados no mar e com algum 

serviço prestado na Índia. Incluíam-se neste rol: Duarte Coelho, Francisco Pereira Coutinho, 

Vasco Fernandes Coutinho, Pero do Campo Tourinho, Aires da Cunha e Pero de Góis, além de 

Martim Afonso de Sousa e Pero Lopes de Sousa. Já o segundo grupo era formado por homens 

envolvidos com o mundo das finanças do reino, portanto, mais próximos do vedor da Fazenda. 

Eram eles: Fernão Álvares de Andrade, tesoureiro-mor do reino; Jorge Figueiredo Correia, 

                                                 
209 Carta del Rey D. João III para Martim Afonso de Sousa quando passou ao Brasil para povoar aquela costa e 

tomou alguns corsários franceses que andavam naquela costa. In: FREITAS, Jordão de. Op. cit. p. 160-161. 

210 GALLO, Alberto. Aventuras y desventuras del gobierno seaorial em Brasil. In: CARMAGNANI, Marcello 

(Org.). Para una historia de America. v.II. Los nudos I. México: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 204. 
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escrivão do tesouro; Antônio Cardoso de Barros, nomeado provedor mor da Fazenda do Brasil 

em 1549 e, por fim, o próprio João de Barros211. 

 O feitor da Casa da Índia fora contemplado com carta de doação de uma capitania de 50 

léguas no Brasil apenas dois anos após sua nomeação no posto máximo nos quadros da 

burocracia mercantil em 1533. Cabe ressaltar que, devido à natureza das funções exercidas 

como feitor, Barros estava na posição de alguém que detinha informações privilegiadas sobre 

os territórios ultramarinos e as possibilidades de exploração de riquezas. É sugestivo o fato de 

que Barros, associado aos seus vizinhos de capitania Aires da Cunha e Fernão Álvares de 

Andrade, terem organizado e financiado uma expedição rumo ao Brasil logo após o rei 

conceder-lhes as cartas de doação e o foral das capitanias. Além disso, outra doação ajuda a 

explicar a associação entre os três capitães donatários. Na carta Doação das minas de ouro e 

prata das respectivas capitanias de João de Barros e outros de 18 de junho de 1535212
 o rei, D. 

João III, concedeu, aos três capitães, todas as minas de ouro e prata que encontrassem em suas 

capitanias. Sobre esta doação, é curioso observar que a primeira demarcação das capitanias 

indicada pelo rei em 1532, abrangia a área correspondente a Pernambuco até o Rio da Prata, 

excluindo a área das futuras capitanias mais setentrionais. Assim, pode-se conjecturar que, em 

pouco mais de três anos, as informações sobre a áreas anteriormente excluídas da demarcação 

já eram outras.  

Martim Afonso havia enviado uma caravela sob o comando de Diogo Leite para explorar 

a costa norte. Leite adentrou a foz do rio Gurupi, em 1531, localidade que ficou conhecida como 

“Abra de Diogo Leite”213. Dessa forma, antes da divisão das primeiras capitanias, já se tinha 

alguma notícia sobre a área ao norte das feitorias de Pernambuco e Itamaracá e mesmo assim 

foi negligenciada na demarcação inicial ordenada pelo rei. As cartas de doação das capitanias a 

João de Barros, Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade e a carta de doação das minas, 

todas de 1535, apontam para um maior interesse com relação a uma área que poucos anos antes 

sequer estava nos planos do rei para doação.  Nesse sentido, a hipótese plausível que explica o 

surgimento do interesse pelo extremo norte era o fato de Barros, como feitor da Casa da Índia, 

ter tido conhecimento das possibilidades de exploração da área e, assim, recorreu ao rei para 

garantir as doações, como de fato conseguiu.  

Fernão Álvares de Andrade, como tesoureiro-mor do reino, trabalhou nos mesmos 

                                                 
211 AZEVEDO, Pedro de.” Os primeiros donatários”. In: DIAS, Carlos Malheiros. HCPB. Op. cit. p. 189-216. 

212 ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 21, fl. 64. . In: BARROS, João de. Op. Cit. p. 35-38. 

213 Limite atual entre os estados do Maranhão e Pará.  VARNHAGEN, Francisco Adolfo. História do Brasil - 

Antes de sua separação e independência de Portugal.  Tomo Primeiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Casa de E.  H. 

Laemmert, 1877. p. 117. 
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armazéns da Casa da Índia que João de Barros e foi apontado como um dos homens mais ricos 

de Lisboa214. Assim como Barros, muito provavelmente  Andrade estava a par das notícias sobre 

as minas de prata que abasteciam os cofres de Castela, além das informações privilegiadas que 

chegavam à Casa da Índia a respeito da Terra de Santa Cruz. Sobre Aires da Cunha, na relação 

de breves informações sobre os capitães donatários feita por Pedro de Azevedo em História da 

Colonização Portuguesa no Brasil, o capitão da expedição de 1535 é descrito como navegador 

experiente com extensa folha de serviços no ultramar, nos Açores e na Índia215. Para homens 

do mundo das finanças como Andrade e Barros, Aires da Cunha representava o sócio ideal para 

liderar a empreitada em busca de minas de ouro e prata nas longínquas capitanias. 

Na carta de doação das minas, consta que, em junho de 1535, os capitães já estavam 

organizando a grande expedição rumo ao Brasil, como o rei informa no seguinte trecho: 

 

[…] e hora o dito Aires da Cunha em seu nome e dos ditos Fernão Álvares de 

Andrade e João de Barros se prestes para com a ajuda de Nosso Senhor ir as 

ditas suas capitanias e terras a tomar posse delas por onde leva navios 

d’armada com muita gente assim de cavalo como de pé e artilharia e armas e 

munições de guerra tudo a própria custa e despesa […] 216 

 

Isto indica que, apenas dois meses após Barros ter recebido a carta de doação da 

capitania217, os três capitães reuniram, em pouco tempo, todo um arsenal para a empreitada. 

Logo em seguida, na carta, o rei informava que devido à iniciativa dos capitães em reunir 

tamanha armada, achou por bem recompensá-los. Cumpre observar que Andrade, além de 

tesoureiro mor do reino, aparece como escrivão da fazenda e membro do Conselho do rei na 

carta de doação da capitania destinada a Duarte Coelho, assinada em Évora em 10 de março de 

1534218. Outra carta também assinada por Andrade foi a de doação de uma capitania no Brasil 

destinada a Antônio Cardoso de Barros, de 20 de novembro de 1535219. Após uma análise das 

                                                 
214 De acordo com Júlio de Castilho, Fernão Álvares de Andrade era dono de uma das casas mais suntuosas de 

Lisboa. CASTILHO, Júlio. Lisboa Antiga: bairros orientais. Vol. IV. Anotado por Augusto Vieira da Silva. -2ª ed. 

rev. e ampl. Lisboa: S. Industriais da Câmara Municipal de Lisboa, 1936, p. 258. apud CALMON, Pedro. História 

da Fundação da Bahia. Salvador: Publicação do Museu do Estado, 1949, p. 107. 

215 AZEVEDO, Pedro de. Os primeiros donatários. In: DIAS, Carlos Malheiros. HCPB. Op. cit. p. 207-208. 

216 ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 21, fl. 64. 

217 Sobre a carta de doação destinada a Fernão Álvares de Andrade não existem notícias. Da carta de doação de 

Aires da Cunha restaram apenas poucos fragmentos. Todavia, é seguro afirmar que a carta de Cunha tem data 

próxima a de Barros, haja vista os forais terem sido expedidos no mesmo dia em 11 de março de 1535. Além disso, 

na carta de Barros contém uma ordem do rei para que fosse feita a carta de Cunha referente a doação de 50 léguas 

de terra contíguas a capitania de Barros na costa do Brasil. ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 10, fol. 85-

86. 

218 ANTT, Chancelaria de D. João III, Doações, Liv. 7, fol. 83-85. 

219 ANTT, Chancelaria de D. João III, Doações, Liv. 22, fol. 108v-109.Transcrição em CHORÃO, Maria José 

Mexia Bigotte. Op. cit. p 121.  
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cartas doadas entre 1534 e 1536, observou-se que, durante todo o período de doação das 

primeiras capitanias do Brasil, houve uma alternância nos nomes dos escrivães. Curiosamente, 

Andrade também assinou as cartas de foral destinadas a João de Barros e Aires da Cunha, as 

duas com data de 11 de março de 1535220. Devido ao curto intervalo de tempo entre as datas 

destas cartas de foral e a carta de Doação das minas, é plausível supor que a sociedade entre os 

três tenha sido firmada inclusive antes das doações. Supõe-se que Barros, Andrade e Cunha 

tenham tornado-se capitães donatários já com o intuito de organizar uma grande expedição 

rumo às áreas do Brasil relativamente próximas às Índias de Castela. 

O sucesso de tal expedição resultaria em algo positivo para a Coroa em virtude dos ganhos 

para as finanças do reino que seriam auferidos com a cobrança do quinto sobre todo ouro e prata 

encontrados. Nesse sentido, o rei descreveu, na carta de Doação das minas, todo o percurso que 

deveria ser seguido até a chegada dos carregamentos dos minerais em Lisboa. Isto incluía 

despachar toda a quantidade de ouro e prata em alguma feitoria no Brasil para o feitor arrecadar 

o quinto e marcar com a marca da feitoria. Após este processo, os capitães donatários deveriam 

enviar o dito carregamento devidamente identificado para a Casa da Índia para ser despachada 

pelo feitor e depois liberada para que os capitães pudessem retirá-la221. 

Toda a empreitada em busca de ouro e prata, nas terras do Brasil tinha início com João de 

Barros cumprindo seu papel como capitão donatário de arcar com os custos da armada, junto 

com os sócios e se encerraria no âmbito do desempenho das atividades de Barros como feitor 

da Casa da Índia. Dessa forma, a atuação de Barros como capitão donatário esteve relacionada 

ao fato de ele ter feito parte de um grupo de homens influentes na esfera política da corte e 

interessados no projeto das capitanias, especialmente as capitanias do extremo norte, 

provavelmente motivado pelo amplo acesso às informações sobre os territórios ultramarinos 

devido a sua função na Casa da Índia. 

Como se sabe, a expedição resultou na morte do capitão Aires da Cunha após um acidente 

nos baixios na costa do Maranhão. Este acidente resultou em prejuízo para Barros e Andrade 

que aguardavam no reino o retorno do investimento realizado, como mencionou, 

posteriormente, João de Barros em uma de suas Décadas: 

 
[...] os feitos da qual por eu ter uma destas capitanias, me ter custado muita 

substância de fazenda, por razão de uma armada que em praçaria de Aires da 

Cunha e Fernão D'Alvares de Andrade, tesoureiro mor deste reino, todos 

fizemos para aquelas partes no ano de quinhentos e trinta e cinco. A qual 

armada foi de 900 homens em que entravam 113 a cavalo, cousa que para tão 

                                                 
220 ANTT, Chancelaria de D. João III, Doações, Liv. 10, fols. 85-86. Ibidem, p. 103-109. 

221 ANTT, Chancelaria de D. João III, Doações, Liv. 21, fl. 64. Apud BARROS, João de. Op. Cit. p. 35-38. 
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longe nunca saiu deste reino, da qual era capitão mor o mesmo Aires da Cunha 

e por isso o princípio da milícia desta terra, ainda que seja o último de nossos 

trabalhos, na memória me deixou o grande custo desta armada, sem fruto 

algum222. 
 

Em meio a tantos relatos sobre as ações heroicas dos portugueses no Oriente e as notícias 

do estabelecimento português na Terra de Santa Cruz, o trecho acima corresponde à única 

menção que Barros fez sobre sua atuação como donatário com relação ao trágico episódio do 

acidente que resultou na morte do seu sócio, o também capitão donatário Aires da Cunha, e a 

difícil situação financeira a qual se encontrou após esta expedição. 

Uma expedição de tal monta chamou a atenção do embaixador castelhano em Portugal, 

Luís Sarmiento, como registrou em carta enviada ao imperador Carlos I de Espanha (ou Carlos 

V, imperador do Sacro Império Romano Germânico) 223 . O embaixador demonstrava 

desconfiança quanto aos propósitos da expedição, pois as expedições anteriores de outros 

capitães não levavam gente de cavalo, apenas pessoas para povoar a terra e outras coisas para 

viver pacificamente. Ademais, Sarmiento comentava, na carta, que diziam em Lisboa que esta 

grande armada tinha como destino o Rio da Prata nos domínios de Castela. O embaixador 

continuou o relato com tom de alerta, pois tinha informação que havia grande pressa para enviar 

a armada ao Brasil e lhe disseram que ela seria ainda mais engrossada. Sua suspeita era de que 

desejavam descobrir por terra um caminho para a outra parte do Peru224. 

Com o fracasso da expedição, não houve problemas diplomáticos mais graves entre 

Portugal e Castela. No entanto, a questão pouco explorada sobre essa primeira tentativa de 

conquista das capitanias de Barros é justamente a associação entre os três capitães donatários e 

o ato do rei D. João III de doar as minas de prata e ouro que houvesse nas capitanias. Importa 

observar que, em tempos de busca pelo Eldorado225, como era em meados do século XVI, o 

                                                 
222 BARROS, João de. Década I, Livro 6, capítulo I. 

223 Copia de Ciertos Capítulos de la Carta de Luis Sarmiento a Su Magestad em onze de julio de 535. apud 

VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. p. 205-206.  

224 Ibidem. 

225 A origem do Eldorado remonta a 1531-1532. Um dos exploradores espanhóis responsáveis pela conquista do 

México, Diego de Ordaz, foi informado sobre a existência de um lugar rico em ouro e pedras preciosas localizado 

entre os atuais Peru e Colômbia. Segundo as informações que circulavam, o líder dos índios dessa região se 

banhava com ouro em uma lagoa. O relato alimentou a imaginação dos exploradores e a esperança de 

enriquecimento rápido. Em 1534, o fundador de Quito, Sebastião de Becalcázar, iniciou uma busca ao personagem 

e para diferenciar este local de outras províncias espanholas, denominou-a de Província Del Dorado. De acordo 

com Enrique Gandia, na primeira metade do século XVI várias expedições foram empreendidas em busca do 

personagem mítico: Diego de Ordaz (1530); Sebastião de Benalcázar (1531-32); Antonio de Herrera (1535); Pedro 

de Candia (1535); Gonçalo Quesada (1537); Gonçalo Ximenes de Quesada (1539); Pizarro (1541- 42); Pérez de 

Quesada (1540-42); Francisco de Orellana (1541-42); Phillip Von Hutten (1541- 46); Lope de Aguirre (1552-60); 

Antonio de Berrio (1584-95) e Walter Raleigh (1595). O primeiro relato impresso sobre o Eldorado foi escrito por 

Gonçalo de Oviedo, em 1541, na sua História general y natural de las Índias. GANDIA, Enrique. Historia critica 

de los mitos de la conquista americana. Buenos Aires: Juan Roldan, 1929. p. 204. apud LANGER, Johnni. O mito 
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alto investimento nas expedições rumo às riquezas do Novo Mundo eram acompanhados 

também de grande incerteza sobre o que encontrariam em terras inóspitas e habitadas por várias 

populações indígenas consideradas hostis. Tal foi o desafio enfrentando por João de Barros e 

outros donatários no norte do Brasil, dado o protagonismo da resistência Potiguara contra o 

avanço dos portugueses na fase inicial das conquistas durante a segunda metade do século XVI. 

A análise feita sobre a posição social de João de Barros, as relações estabelecidas no seio 

da corte portuguesa bem como do seu cargo de feitor da Casa da Índia, fornece alguns 

indicativos sobre a condição de donatário das capitanias no Brasil. Barros estava distante das 

capitanias e não logrou êxito nas tentativas de conquista. Entretanto, como foi apresentado, 

Barros fazia parte de um grupo de homens próximos ao rei e estava centro de circulação das 

informações sobre o ultramar por meio do seu trabalho no porto de Lisboa. Além disso, outras 

questões se impõem neste quadro para responder ao questionamento sobre o porquê da longeva 

condição da “Terra dos Potiguara” como donataria.  Para tanto, é preciso ter como base a própria 

compreensão da natureza do regime das capitanias e as reivindicações do donatário com relação 

a conformação territorial da capitania, pontos que serão discutidos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
de Eldorado: origem e significado do imaginário sul-americano (século XVI). Revista de História. n. 136. 1997, 

p. 25-40. Sobre a origem do mito ver também PÉREZ, Demetrio Ramos. El mito del Dorado no tiene un origen 

Andino. Historica. Vol. XIX. n. 2. 1995, p. 283-293.  
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Capítulo 2 – O senhorio de João de Barros na “Terra dos Potiguara”: aspectos 

jurídicos e a constituição territorial da capitania 

 

No intuito de examinar as demandas pleiteadas por Barros junto à Coroa em defesa de 

seus direitos sobre a capitania na “Terra dos Potiguara”, faz-se necessário ter como base de 

análise o quadro histórico e jurídico específico que explica a configuração do poder dos capitães 

donatários e suas ações no âmbito institucional do sistema em exame por meio do estudo da 

carta de doação e da carta de foral. O ponto principal a ser observado diz respeito à jurisdição 

dos donatários e à questão da tomada de posse das capitanias. 

Após a análise dos aspectos formais que explicam o processo de formação do território 

de uma capitania, passar-se-á ao estudo dos documentos específicos referentes ao senhorio 

destinado a João de Barros, em 1535, e as especificidades que circundaram este caso. Nesse 

sentido, pretende-se analisar as ações de João de Barros como capitão donatário da “Terra dos 

Potiguara”, um capitão que não tomou posse de sua capitania, mas se manteve atento à questão 

dos direitos assegurados a ele por meio da carta da doação e da carta de foral. O caso de maior 

destaque nesse contexto diz respeito à questão dos limites entre a capitania de Barros e a 

capitania de Itamaracá, representativo dos problemas gerados pela ausência de assentamento de 

núcleos de colonização que legitimassem a posse do território da capitania na “Terra dos 

Potiguara”. 

A querela envolvendo a questão dos limites entre as capitanias proporciona a retomada 

de um tema que ainda é objeto de discussão por parte de pesquisadores que questionam o 

modelo tradicional de representação das capitanias (divididas no sentido leste para o oeste 

paralelas a Linha do Equador). As novas hipóteses lançam luz sobre a ideia de uma nova 

conformação territorial da capitania de João de Barros e, dessa forma, oferecem elementos para 

repensar o espaço que compreendia a jurisdição do donatário.  

 

2.1 – O regime senhorial das capitanias donatárias  

As áreas compreendidas no espaço da conquista portuguesa conheceram diferentes 

estratégias político-administrativas, resultado das mais variadas características encontradas nos 

domínios ultramarinos e em virtude também dos próprios interesses específicos da Coroa para 

cada território. A arquitetura política imperial se adequava à complicada situação de ter o centro 

do poder localizado em Portugal que dominava um conjunto vasto e disperso de territórios 

interligados por viagens longas e perigosas.  



72 

 

Assim, foram implantados diferentes tipos de instituições nos espaços da conquista para 

organizar política e administrativamente um “império oceânico”226. Tal modelo foi fundamental 

para a manutenção do império por ter garantido o projeto de expansão com base em diferentes 

esforços e não apenas o da Coroa227. A arquitetura de poderes e modelos administrativos no 

ultramar estava em consonância com a vertente pluralista da Europa Moderna e de Portugal 

com uma configuração de poder polissinodal e corporativista com seus vários órgãos onde o 

poder régio agia como um coordenador. Tal configuração estruturava-se em elementos como o 

imperativo da consulta às instâncias representativas e o convívio com a pluralidade 

jurisdicional228. 

 O leque de modelos administrativos nos diferentes pontos do império incluía estratégias 

mais institucionalizadas na organização do poder que detinham maior grau de complexidade e 

foco na colonização efetiva, as chamadas soluções oficiais ou formais, tais como a criação de 

municípios ou capitanias donatárias. Havia ainda as opções menos institucionalizadas e 

eminentemente comerciais à exemplo das feitorias/fortalezas, protetorados e tratados de paz e 

vassalagem. A diferença entre esses modelos reside justamente na complexidade do aparato 

administrativo, jurídico ou político que tenha sido implementado, em cada território, e que 

deram suporte para as ações, fosse de exploração comercial ou de colonização229. 

Dentre estes modelos, a questão das capitanias donatárias apresenta uma complexa 

configuração no quadro histórico da expansão marítima portuguesa. Tal condição é evidenciada 

pelo extenso período de existência do sistema nas áreas sob domínio português e pela 

abrangência geográfica. Em termos cronológicos, as donatarias foram implementadas do século 

XIV ao XVIII. No que diz respeito ao aspecto geográfico, pode-se afirmar que se tratou de um 

“fenômeno atlântico”: inicialmente implantadas nas ilhas atlânticas da Madeira, Açores, Cabo 

Verde e São Tomé, posteriormente, instituído no Brasil, Angola e Serra Leoa230.  

Do princípio a meados do século XX, o tema do regime das capitanias donatárias foi 

objeto de debates entre historiadores, juristas e economistas. A grande discussão teve como foco 

a defesa de duas teses opostas: uma que classificava o regime das capitanias como regime feudal 

                                                 
226  HESPANHA, António; SANTOS, Maria Catarina Madeira. “Os poderes num Império Oceânico”. In: 

MATTOSO, José. História de Portugal. v. 4. (O Antigo Regime). Lisboa: Editorial Estampa, 1998. p. 353. 

227 Ibidem, idem.  

228 CARDIM, PEDRO.” O quadro constitucional. Os grandes paradigmas de organização política: a coroa e a 

representação do reino. As cortes”. In: Hespanha António Manuel (org.). História de Portugal, 4º vol. Lisboa: 

Editorial Estampa, 1998, p. 132-135. 

229 HESPANHA, António; SANTOS, Maria Catarina Madeira. Op. cit. p. 353-354. 

230 A primeira doação da Coroa portuguesa no espaço atlântico foi a capitania de Machico na ilha da Madeira em 

1440. Depois a doação da ilha de Cabo Verde, em 1460, e São Tomé, em 1485. No Brasil, o sistema fora adotado 

pela primeira vez em 1534, em Angola, no ano de 1571 e Serra Leoa, em 1606. SALDANHA, António Vasconcelos. 

Op. cit. p. 18-21. 
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e outra como capitalista231. Não é objetivo deste estudo analisar de forma pormenorizada os 

argumentos de cada linha de pensamento. Entretanto, cabe ressaltar que tal debate foi 

importante para assentar as bases das futuras discussões sobre o tema aqui apresentado com 

base no enfoque institucional, mais amplo.  

Dentre os trabalhos publicados na época mencionada, nem todos seguiram essa visão 

dicotômica na tentativa de classificar o regime das capitanias donatárias. Exemplo disto é a 

contribuição do jurista português Paulo Merêa, que pode ser constatada em um dos capítulos 

de História da Colonização Portuguesa no Brasil intitulado “A solução tradicional da 

colonização portuguesa do Brasil”232. Para o autor, a opção pelo sistema de colonização por 

capitanias representou uma “inteligente e fecunda adaptação das doações de bens da Coroa que 

entre nós eram tão frequentes e até certo ponto equivalente das concessões feudais”233 . As 

doações às quais o autor fez referência constituíam o regime senhorial com características 

próximas das concessões feudais, mas não eram exatamente uma representação desse sistema. 

Ao caracterizar o regime senhorial, o jurista afirma que 

 

Consiste essencialmente numa disseminação de direitos próprios da soberania, 

numa fragmentação do conteúdo deste e sua distribuição por diversos 

indivíduos em cujo patrimônio possam fundir-se, misturando-se com os 

direitos de índole privada e ingressa com esses no comércio jurídico234.  

 

 

Nesse sentido, o regime senhorial tinha como base a concessão de direitos inerentes à soberania 

real que fragmentava seu poder por meio da distribuição a pessoas particulares. Tal mecanismo 

                                                 
231  Essa discussão está presente em algumas obras como: DIAS, Carlos Malheiros. “O regime feudal das 

donatarias. Anteriormente à instituição do Governo Geral (1534-1549)”. In: HCPB. Vol. III A Idade Média 

Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário da Independência do Brasil. 

Porto: Litografia Nacional, 1924, p. 219-25; ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial: 1500-1800.  

Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal, 1998, p. 47-54; PRADO, J. F. de Almeida. “O regime das 

capitanias”. In: HOLANDA, Sério Buarque. História Geral da Civilização Brasileira. A Época Colonial. 15ª ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 111-122; TAPAJÓS, Vicente Costa Santos. História administrativa do 

Brasil. A política administrativa de D. João III. 2. Ed. Brasília: Fundação Centro de Formação do Servidor Público; 

Ed. Universidade de Brasília, 1983, p. 29; SIMONSEN, Roberto. História Econômica do Brasil 1500-1820. São 

Paulo, Rio de Janeiro, Recife: Companhia Editora Nacional. 1937, p. 124; FAORO, Raymundo. Os donos do poder: 

formação do patronato político brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Globo, 2012, p. 113. Para um panorama deste debate 

ver SALDANHA, António Vasconcelos. Op. cit. p. -30-43., 

232 MERÊA, Paulo. “A solução tradicional da colonização portuguesa no Brasil”. In: DIAS, Carlos Malheiros. 

HCPB. Vol. III A Idade Média Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário 

da Independência do Brasil. Porto: Litografia Nacional, 1924, p. 167-187. 

233 Grifo da autora.  Idem, p. 167. 

234 MERÊA, Paulo. “Organização Social e Administração Pública”. In: PERES, D. (dir.). História de Portugal. v. 

II. Barcelos: Portucalense Editora, 1929, p. 502. Apud MARTINS, Armando. Da sentença de Atouguia (1307) ao 

regimento de Tomé de Sousa para o Brasil (1548): semelhanças e novidades nas relações entre o poder régio e 

senhorial em Portugal. História, São Paulo, v.34, n.1, p.128-147, jan.-jun. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/his/v34n1/0101-9074-his-34-01-00128.pdf Acesso em 14 de abril de 2018.  

http://www.scielo.br/pdf/his/v34n1/0101-9074-his-34-01-00128.pdf
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também se baseava na doação de bens como territórios que, junto com a doação dos direitos 

jurisdicionais pertencentes à Coroa, formavam os senhorios. Para Merêa, a questão das 

capitanias donatárias respeitava fundamentalmente a esta antiga prática presente no reino.  

No contexto da expansão ultramarina, a adoção do referido regime atendia às diferentes 

necessidades da Coroa no que diz respeito aos problemas imediatos de defesa, colonização dos 

territórios e exploração dos recursos por meio de investimentos privados dos capitães donatários. 

O “sistema senhorial das capitanias”, como denominou o jurista, consistia na concessão da 

ampla jurisdição dos novos territórios que estavam inseridos na órbita do domínio da Coroa 

portuguesa, e tinham seu regime jurídico disposto nas cartas de doação e nas cartas de foral, 

instrumentos do sistema político-administrativo aplicado no reino235. 

Em estudo posterior, o brazilianista Harold Johnson tratou desta questão com base em 

alguns exemplos de doações e afirmou que “a historiografia luso-brasileira nunca chegou a 

compreender muito satisfatoriamente o conceito de capitania donatária”236. O autor comparou 

diferentes concessões de senhorios no intuito de dirimir as amplas discussões que seguiram 

sobre o caráter feudal ou capitalista das capitanias donatárias. O autor analisou três doações: 

uma realizada no final do século XIV, em Portugal, outra, nos Açores, no início do século XVI, 

e, por fim, a doação feita a Duarte Coelho, em 1534, a concessão de capitania donatária de 

Pernambuco. Tal escolha se justificou pela própria intenção de Johnson de perceber, a partir de 

uma perspectiva mais ampla e através de um largo intervalo de tempo, as continuidades 

essenciais entre essas doações para “demonstrar até onde remonta esta tradição na história 

constitucional portuguesa”237. 

O primeiro caso analisado pelo autor tratava-se da concessão de certos direitos realizada 

por D. João I (1385-1433) a Martim Vasquez da Cunha, em 1386. Na carta, consta que se tratava 

de uma doação “pura e gratuita”, ou seja, o rei não exigia serviços específicos do donatário em 

troca da concessão de alguns senhorios dispersos por Portugal. Consta ainda que a doação era 

válida perpetuamente e transmissível por herança na linha masculina legítima. Em termos 

práticos, Cunha “deteria toda a jurisdição, direitos, rendimentos que até então revertiam a favor 

                                                 
235 MERÊA, Paulo. “A solução tradicional da colonização portuguesa no Brasil”. In: DIAS, Carlos Malheiros. 

HCPB. Vol. III A Idade Média Brasileira (1521-1580). Edição Monumental Comemorativa do Primeiro Centenário 

da Independência do Brasil. Porto: Litografia Nacional, 1924 p. 171-72. 

236 Johnson atribui ao historiador belga Charles Verlinden a guinada na análise do sistema de colonização por 

capitanias na compreensão dos senhorios medievais portugueses como apontou na obra “Précédents médiévaux 

de la colonie en Amérique” de 1954. Todavia, como discutido anteriormente, tal concepção já havia sido lançada 

por Paulo Merêa em 1924. JOHNSON, Harold. “As capitanias donatárias em perspectiva: antecedentes 

portugueses da colonização do Brasil”. In: JOHNSON, Harold. Camponeses e colonizadores: Estudos de história 

luso-brasileira. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. pp-213-217. 

237 Ibidem, p. 216.  
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do rei, à exceção de determinada jurisdição criminal que estava reservada ao tribunal real”238.  

Além disso, o donatário adquiriu o direito de nomear funcionários (como notários públicos, 

juízes e outros oficiais) e atuar na área como se fosse “propriedade sua, sem impedimentos”, 

excetuando as restrições delimitadas na carta de doação239. Na hipótese de extinção da linha 

sucessória legítima, tanto as terras como a jurisdição retornavam à órbita de poder da Coroa.  

De acordo com Johnson, o perfil desta doação representa a essência do senhorio português 

do período medieval tardio, do século XII ao século XIV. Tais doações consistiam na atribuição 

de poderes reais de governo a um fidalgo, tais como: direito de cobrar imposto, de julgar, de 

monopolizar determinadas atividades, de nomear oficiais, entre outros. Ressalta-se que estes 

direitos não eram plenos, pois deveriam respeitar certas condições gerais de poderes reservados 

ao rei. O autor observa que este tipo de concessão não envolvia necessariamente a “propriedade 

direta” da terra, embora isso fosse possível240. 

O segundo caso analisado pelo autor, foi de uma carta de doação de autoria de D. Manuel 

I (1495-1521) destinada a D. Fernando Coutinho, no ano de 1507. Trata-se da doação de uma 

ilha no arquipélago dos Açores (Graciosa) em troca de “serviços passados, presentes e 

futuros”241. A carta de doação era o diploma constitutivo das capitanias e instituía a criação de 

um território baseado em um conjunto de estruturas formais que previam os direitos 

transmitidos pela Coroa aos donatários. No que tange à sucessão, era transmissível 

hereditariamente ao primeiro filho legítimo do sexo masculino. Se o herdeiro não tivesse idade 

para assumir o governo da ilha, o rei teria o direito de tutela e podia nomear alguém até o 

herdeiro atingir a maioridade. Assim como na outra doação, a extinção da linha sucessória 

masculina legítima, revertia para a Coroa a concessão.  

Harold Johnson observou novas características no conteúdo da carta da doação em virtude 

da especificidade em questão: o fato de ser a concessão de uma ilha. Neste ponto, as diferenças 

com relação às doações de senhorios no reino são substanciais. O donatário detinha o direito 

sobre um décimo da décima real sobre todas as trocas comerciais realizadas na ilha; era dono 

de todos os moinhos de pão, dos fornos não domésticos, da venda de sal, de todas as serras de 

água242. Ademais, é importante assinalar que no caso em estudo, o capitão donatário assumiu 

deveres para com o rei em relação ao processo de colonização da ilha que deveria ser 

                                                 
238 Ibidem, p. 217. 

239 Ibidem, idem.  

240 Ibidem, idem.  

241 Ibidem, p. 218.  

242 De acordo com o autor, as serras de água eram serras impulsionadas à base de água que cortavam toras de 

madeira. Ibidem, idem.  
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impulsionado por meio da distribuição de terras a qualquer pessoa que pudesse aproveitá-las 

no prazo de cinco anos, referindo-se neste caso às sesmarias243.  

Tais características presentes na carta de doação da ilha, estavam em consonância com os 

objetivos da Coroa de fomentar a povoação e o cultivo das terras por meio desse compromisso 

firmado com o capitão donatário. Este, por sua vez, detinha um conjunto de direitos e privilégios 

mais amplos que aqueles concedidos aos donatários com senhorios no reino, como é possível 

se constatar comparando as duas doações apresentadas por Johnson.  

O terceiro caso analisado pelo autor, foi a doação feita por D. João III (1521-1557) a 

Duarte Coelho de uma capitania de 50 léguas de terra, em 1534, futuramente capitania de 

Pernambuco. Esta concessão também é caracterizada pelos objetivos de ocupação efetiva das 

terras. Importa observar que, apesar de Johnson ter examinado apenas a carta de doação 

destinada a Duarte Coelho, a análise sobre o conteúdo pode ser estendida para o restante das 

doações de capitanias no Brasil. O historiador do Direito português, António Vasconcelos de 

Saldanha, explica que todas as cartas das capitanias do Brasil seguiam um mesmo padrão de 

tecnicismo jurídico variando apenas algumas informações particulares da capitania e do capitão 

donatário244. Acrescenta ainda que o modelo destas cartas fazia parte de uma segunda família 

de textos das cartas de doação das ilhas atlânticas, como das capitanias de Machico (1440), 

Porto Santo (1446) e Funchal (1450)245.  

O conteúdo das cartas das capitanias do Brasil já foi cuidadosamente analisado por 

Varnhagen e, posteriormente, pelos intelectuais envolvidos no debate sobre a natureza feudal 

ou capitalista das capitanias. Assim, Harold Johnson retomou alguns poucos pontos da doação 

a Duarte Coelho para estabelecer um quadro comparativo com as outras duas doações 

apresentadas, a de 1386, no reino e outra de 1507, nos Açores. O autor cita alguns direitos como: 

o direito de escravizar os nativos e de os vender no mercado de Lisboa, de criar vilas e nomear 

magistrados, um quinto dos lucros da venda a Portugal do pau-brasil, além dos direitos já 

citados para o caso das doações de ilhas246.  Nesse sentido, o autor demonstra como o rol de 

direitos foi ampliado para o caso dos capitães donatários do Brasil e atribui essa diferença às 

peculiaridades do Brasil, como extensão do território e as próprias dificuldades para 

empreender a colonização em uma terra mais distante e povoada por diversos povos indígenas, 

aos donatários foram concedidos direitos e privilégios ainda mais amplos do que aos donatários 

                                                 
243 Ibidem, p. 219.  

244 O modelo foi o mesmo adotado desde as doações do século XVI até a última doação no século XVII da 

capitania de Xingú (1685). SALDANHA, António Vasconcelos de. Op. cit. p. 70-71. 

245 Ibidem, idem.  

246 JOHNSON, Harold. Op. cit. p. 219.  
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das ilhas247.  

Com base na comparação entre as três doações em diferentes contextos e épocas, Johnson 

demonstrou que tais concessões “podem ser encaradas como diversas espécies dentro de um 

mesmo gênero”248. Para o autor, a continuidade de certos elementos na doação, acrescida das 

características e adaptações de cada circunstância ou território, evidenciam a presença da 

tradição senhorial de Portugal do período medieval perpetuada no contexto da expansão 

ultramarina.  

Sem querer adentrar no vasto e complexo campo jurídico do regime senhorial português, 

importa observar que as concessões da Coroa contavam com todo um amparo legislativo das 

Ordenações e um enquadramento doutrinário específico que delimitava a extensão do poder, 

direitos e obrigações dos senhores no reino249.  Em que pese a escassez de estudos sobre o 

regime senhorial português no período moderno250, as razões da sua origem em período anterior 

à constituição de Portugal como reino independente no século XII, coincidem com a 

persistência de problemas cruciais para o poder central nos séculos seguintes como a 

insuficiência de recursos humanos e financeiros para a administração efetiva de todo o território 

do reino251. Nesse sentido, a concessão de direitos de jurisdição civil e criminal, representavam 

uma solução para os problemas da Coroa que “dividia” determinadas responsabilidades e criava 

ou reforçava laços políticos. 

O historiador do Direito, António Manuel Hespanha, explica que, segundo definição da 

época, senhor era “alguém que dispunha de um poder de jurisdição sobre outrem conferido pela 

                                                 
247 Ibidem, idem.  

248 Ibidem, idem.  

249  Os estudos de António Manuel Hespanha foram significativos para a valorização dos poderes senhoriais em 

Portugal do século XVII, tema até então eivado de estereótipos historiográficos que condicionaram durante muitos 

anos uma determinada visão da história institucional portuguesa focada na centralização do poder régio. 

HESPANHA, António Manuel. Às vésperas do Leviathan: Instituições e poder político Portugal – séc. XVII. 

Coimbra: Livraria Almedina, 1994. 

250  Alguns exemplos de estudos que abordam aspectos sobre os senhorios, sem, no entanto, fazer uma 

caracterização mais aprofundada dos amplos aspectos do regime senhorial português na época Moderna são: 

CASTRO, Armando. A estrutura dominial portuguesa dos séculos XVI a XIX (1834). Lisboa: Editorial Caminho, 

1992; HESPANHA, António Manuel. Às vésperas do Leviathan: Instituições e poder político Portugal – séc. XVII. 

Coimbra: Livraria Almedina, 1994. p. 381; SOBRAL NETO, Margarida. “A persistência senhorial”. In: 

MATTOSO, José (Org.). História de Portugal. Volume III: no alvorecer da modernidade (1480-1620). Lisboa: 

Círculo de Leitores, 1997, p. 152-161; MONTEIRO, Nuno G. “Os sistemas familiares”. In: MATTOSO, José; 

HESPANHA, António Manuel (dir.). História de Portugal, O Antigo Regime, vol. IV. Lisboa: Círculo de Leitores, 

1993. pp. 279-282; CUNHA, Mafalda Soares da. “Relações de poder, patrocínio e conflitualidade: Senhorios e 

municípios (século XVI-1640)”. In: CUNHA, Mafalda Soares da; FONSECA, Teresa (ed.). Os Municípios no 

Portugal Moderno: Dos forais manuelinos às reformas liberais. Évora: Edições Colibri, 2005, p. 89. A falta de 

estudos sobre senhorios no reino explica a escassez sobre senhorios ultramarinos como um sistema mais amplo, 

exceção é o estudo de SALDANHA, Antônio Vasconcelos de. Op. cit. 

251  MATTOSO, José. 1096-1325. In: MATTOSO, José (dir.). História de Portugal: A monarquia feudal vol. II. 

Lisboa: Círculo de Leitores, 1997, pp. 11-259. 
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república” 252 . Hespanha indicou como elemento chave neste conceito o poder e seus 

equivalentes que, na linguagem jurídico-política da época, seriam iurisdictio, imperium253. 

O historiador buscou na obra de Manuel Álvares Pegas254 o entendimento do conceito de 

Jurisdição (iurisdictio) que prevalecia na época e teve como principal fonte os comentários das 

Ordenações Filipinas (1603). O referido jurista entendia jurisdição como “poder instituído pela 

república de dizer o direito e decidir em equidade enquanto pessoa pública”255. A jurisdição era 

um bem da Coroa e como tal era passível de doação. 

Em artigo recentemente publicado, o jurista Gustavo César Cabral Machado aponta que, 

na tentativa de explicar o alcance de um conceito tão polissêmico como o de senhor, o jurista 

português Pegas, baseado nas Ordenações do Reino, indica que estava relacionado a "elementos 

como respeito familiar, dignidade, poder, jurisdição, império e sujeição de vilas e povos”256. 

No contexto da expansão ultramarina, a adoção do referido regime atendia às diferentes 

necessidades da Coroa no que diz respeito aos problemas imediatos de defesa, colonização dos 

territórios e exploração dos recursos por meio de investimentos privados dos capitães donatários. 

O “sistema senhorial das capitanias”, como denominou Paulo Merêa, consistia na concessão da 

ampla jurisdição dos novos territórios que estavam inseridos na órbita do domínio da Coroa 

portuguesa, e tinham seu regime jurídico disposto nas cartas de doação e nas cartas de foral, 

instrumentos do sistema político-administrativo aplicado no reino257 

O senhorio jurisdicional se refere especificamente à concessão de direitos de jurisdição, 

enquanto o senhorio territorial constitui o direito ao uso da terra, podendo os dois tipos 

complementar um ao outro e formar um “senhorio pleno”258.. No caso das capitanias doadas no 

Brasil, essa distinção é evidenciada na carta de doação e na carta de foral. O rei concedia ao 

                                                 
252 HESPANHA, António Manuel. Como os juristas viam o mundo. 1550-1750. Direito, estados, pessoas, coisas, 

contratos, ações e crimes. Lisboa: Amazon books, 2015, p. 93.  

253 Ibidem, p. 93.  

254 Eminente jurista português do século XVII, Manuel Álvares Pegas (1635-1696) ocupou, entre outros cargos, 

o de advogado da Casa da Suplicação. Entre suas obras estão o Tratado sobre Morgados (Tractatus de erectione 

Mayoratus) e Allegaçam de direito por parte dos senhores condes de Vimiozo sobre a sucessam da capitania de 

Pernambuco (1671), apresentada originalmente como petição inicial de uma ação movida pelos herdeiros dos 

donatários da capitania de Pernambuco contra a Coroa portuguesa, obra importante para o estudo do direito 

colonial. Um estudo recente sobre a obra ver em CABRAL, Gustavo César Machado. Pegas e Pernambuco: notas 

sobre o direito comum e o espaço colonial. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/26465/21757 Acesso em 18 de janeiro de 2018. 

255  Grifos da autora. PEGAS, Manuel Álvares. Commentaria ad Ordinationes Pegni Portugaliae Ulysipone, 

1669, XII, ad II, 45, rubr., gl.1, n.2. Apud HESPANHA, António Manuel. Op. cit. p. 290. 

256 CABRAL, Gustavo César Machado. “Os Senhorios Na América Portuguesa: o Sistema De Capitanias 

Hereditárias e a Prática Da Jurisdição Senhorial (Séculos XVI a XVIII).” Jahrbuch für Geschichte 

Lateinamerikas – Anuario de Historia de America Latina 52.1 (2015). Disponível em: 

https://www.degruyter.com/view/j/jbla.2015.52.issue-1/jbla-2015-0105/jbla-2015-0105.xml?format=INT Acesso 

em 18 de janeiro de 2018.  

257 MERÊA, Paulo. Op.cit. p. 171-72. 

258 SALDANHA, Antônio Vasconcelos de. Op. cit. 330-31. 

https://www.degruyter.com/view/j/jbla.2015.52.issue-1/jbla-2015-0105/jbla-2015-0105.xml?format=INT
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capitão donatário o direito de escolher entre 10 e 20 léguas de terra para uso próprio, terra que 

poderia escolher apenas 20 anos após a tomada de posse da capitania. Outra condição prevista 

nos diplomas régios era com relação a dispersão das léguas escolhidas: não deveriam ser 

contínuas. Ademais, estas terras estavam isentas de foros, tributos e direitos, devendo o 

donatário pagar apenas o dízimo à Ordem de Cristo.  

Importa observar que esta porção territorial doada ao donatário não era uma sesmaria.  

Estava expresso em todas as cartas de doação de todas as capitanias do Brasil que era vedado 

ao donatário, sua mulher e seu filho herdeiro tomarem para si terra de sesmaria na capitania. 

Saldanha entende que tal proibição era uma forma da Coroa portuguesa controlar os possíveis 

abusos dos capitães no sentido de não deterem para si grandes quantidades de terra259. Por outro 

lado, o donatário era obrigado a conceder dadas de sesmarias260. O dispositivo sobre a concessão 

de sesmarias era o primeiro ítem da carta de foral. De suma importância para os objetivos da 

defesa e colonização das terras das capitanias, o texto das cartas proclamava que a concessão 

da terra de sesmaria poderia ser destinada a qualquer pessoa “de qualquer qualidade e condição 

que sejam contanto cristão”261; estavam isentas do foro e deveriam pagar somente o dízimo à 

Ordem de Cristo.  

Para elucidar a distinção entre senhorio jurisdicional e territorial do capitão donatário, 

Saldanha utilizou como exemplo o caso do capitão donatário da Baía de Todos os Santos, 

Francisco Pereira Coutinho, agraciado com a doação da capitania em 5 de março de 1534. Frei 

Vicente do Salvador registrou em sua crônica a empreitada do capitão que contava com alguns 

serviços prestados nos setores da cavalaria portuguesa na Índia. Chegou à Bahia em 1535,  

fundou um povoado denominado de Vila Velha, e apaziguou as relações com os povos indígenas 

da área e construiu engenhos. No entanto, os anos de paz logo se acabaram e os confrontos 

resultaram na destruição da povoação, dos engenhos e na morte do donatário262 . A Coroa 

retomou para si a capitania, tornou-a sede do Governo Geral, em 1549, com a fundação da 

cidade de São Salvador. No entanto, os filhos de Francisco Pereira Coutinho não desistiram da 

capitania. No ano de 1576, a Coroa recompensou Manoel Pereira Coutinho, filho do donatário, 

                                                 
259 Ibidem, p. 315-17. 

260  Estudo clássico sobre sesmarias em Portugal RAU, Virgínia. Sesmarias Medievais Portuguesas. 2ª ed. Lisboa: 

Presença, 1982. No caso dos estudos sobre a implantação do sistema de sesmarias no Brasil ver COSTA, Porto. 

Estudo sobre o Sistema Sesmarial. Recife: Imprensa Universitária, 1965; LIMA, Ruy Cirne. Pequena História 

Territorial do Brasil: sesmarias e Terras Devolutas. Porto Alegre: Sulinas, 1954; CAETANO, Marcello. “As 

Sesmarias no Direito Luso-brasileiro.” Revista do IHGB, 348, 1985; e mais recentemente, ALVEAL, Carmen 

Margarida Oliveira. Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic world. 16 th-18th Century. Tese 

(Doutorado em História) - Johns Hopkins University, Baltimore, 2007.  

261 Foral da capitania de João de Barros no Brasil. ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 10, fol. 85-86. 

262  SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil (1500-1627). Disponível em: 

https://archive.org/stream/vicente-salvador#page/n5/mode/2up. Acesso em 17 de dezembro de 2017.  

https://archive.org/stream/vicente-salvador#page/n5/mode/2up
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com 400 mil réis da redízima da Bahia pela cessão de direitos263.  

Contudo, Saldanha salienta que não são tão conhecidas as reivindicações apresentadas 

por Manoel Pereira Coutinho com relação às “10 léguas de terra dentro da dita capitania, 

particularmente por seu morgado, repartidas em quatro ou cinco partes, etc.”264 . Assim, o 

herdeiro do primeiro donatário baseou seu argumento na reclamação da extensão de terra que 

era garantida na carta de doação, e não na capitania como um todo. Saldanha explica que o caso 

foi levado a juízo e a posição do procurador da Coroa foi a de que  

 

 

A doação que El-Rei D. João III que está em glória fizera ao pai fizera ao pai 

do suplicante autor, fora toda uma e um contrato na qual lhe fizera mercê da 

governança, capitania, jurisdição e direitos das  léguas nos limites declarados, 

e que por razão da obrigação que o pai do autor e seus sucessores haviam de 

ter do governo por defensão da terra e do trabalho e despesas que nisso haviam 

de ter e em a fazer povoar e prover de ministros e oficiais de justiça, lhe fizera 

mercê juntamente com a dita capitania das léguas da terra da contenda com 

obrigação que andassem sempre unidas à dita capitania como pertença e quase 

reguenga dela para provimento e sustentação dos capitães, sem se poderem 

dividir nem separar dela, e que o autor renunciara toda a dita capitania de que 

eram parte as  léguas de terras e demitira de si todo o direito e ação que por 

ela e pela doação podia ter na dias  léguas de terra [...]265 

 

 

Com esta posição, o procurador da Coroa deixa claro que o suplicante, Manoel Pereira 

Coutinho, ao ter renunciado aos direitos sobre a capitania, renunciou também à porção de terra 

que o rei havia doado ao primeiro donatário, ou seja, renunciou à capitania como um todo, não 

apenas ao senhorio jurisdicional, mas também ao senhorio territorial. 

Outro exemplo que ajuda a compreender esta distinção é o caso das ilhas de Itaparica e 

Tamarandiva, localizadas na Baía de Todos os Santos. Estas ilhas foram doadas inicialmente 

como sesmarias. É importante observar que a doação de sesmarias não envolvia nenhum tipo 

jurisdição, fosse administrativa ou judiciária266. Curiosamente, estas sesmarias foram doadas 

como capitanias donatárias a Dom António de Ataíde, o conde de Castanheira, em 1556. Estes 

casos, são apontados por Saldanha como representantes de um “senhorio pleno”, pois o conde 

de Castanheira passou a deter a totalidade do solo das ilhas e a mesma jurisdição concedida aos 

                                                 
263  TAVARES, Luís Henrique Dias. História da Bahia. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista 

Júlio Mesquita Filho; Salvador: Editora da UFBA, 2001, p. 91; SALDANHA, António Vasconcelos. Op. cit. p. 

389.  

264 Gavetas da Torre do Tombo, II, 649-650. Apud. SALDANHA, António Vasconcelos. Op. cit. p. 334.  

265 Sentença de 26 de março de 1576. Ibidem, idem.  

266  ALVEAL, Carmen M. Oliveira. Converting land into property in the Portuguese Atlantic world. Tese 

(Doutorado em História). Johns Hopkins University, Baltimore, 2007. p. 39.  
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capitães donatários do Brasil, o senhorio territorial e o senhorio jurisdicional267.  

Dessa forma, ao tratar dos senhorios ultramarinos na busca pela compreensão da 

constituição da capitania como uma unidade espacial, faz se referência ao senhorio jurisdicional 

como uma unidade espacial detentora de sentido jurídico específico criado pela transmissão de 

faculdades de natureza pública (exercício da justiça, nomeação de magistrados e oficiais, etc.) 

ao capitão donatário definidas na carta de doação e na carta de foral. O modelo das cartas de 

doação concedidas no Brasil foi minuciosamente analisado por Francisco Adolfo Varnhagen, 

em sua História Geral do Brasil268, e por outros autores dedicados a história do Direito269. No 

entanto, retoma-se aqui alguns pontos para discussão.   

O conteúdo das cartas seguia basicamente esta ordem: 

 

Declaração dos objetivos da divisão do território em capitanias, seguido de 

um mais ou menos desenvolvido enunciado dos serviços dos donatários; 

delimitação geográfica da capitania; concessão do título de capitão e 

governador e das faculdades de exercer justiça e conceder terras em sesmaria; 

enunciado dos proventos econômicos (meia dízima do pescado, redízima das 

rendas reais, vintena do pau brasil, escravos, isenções tributárias) e do 

esquema de sucessão; proibição de alienação; privilégio de isenção de 

correição; previsão de casos de necessidade de punição do capitão, e, 

eventualmente a fixação de obrigação do uso de apelidos pelos sucessores do 

primeiro capitão donatário270. 

  

Cada uma dessas normativas estavam acompanhadas de uma série de especificações 

sobre quais eram os direitos dos capitães donatários e os limites de sua atuação. Como 

mencionado no trecho acima, dentre os largos poderes concedidos aos capitães estavam 

incluídas a jurisdição cível e criminal. De acordo com o jurista Gustavo César Machado Cabral, 

na organização hierárquica das instâncias judiciais, a jurisdição senhorial estava circunscrita 

entre a primeira instância (formada pelos juízes ordinários eleitos pelos Conselhos e pelos juízes 

de fora, nomeados pelo rei) e a justiça régia exercida pelos Tribunais de Relação e pela Casa de 

                                                 
267 SALDANHA, António Vasconcelos de. Op. cit. p. 333. Para estudos mais aprofundados sobre estes casos ver 

BONFIM, Alexandre Gonçalves do. As capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu: administração, 

terra e poder na América portuguesa (c1530-c1630). Dissertação (mestrado). Universidade Federal da Bahia, 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2016; CRUZ, Maria Leonor García da. “Bens, direitos e 

rendimentos no reino e na América portuguesa: o morgado e a capitania (século XVI)”. In: SERRÃO, José Vicente; 

DIREITO, Bárbara; RODRIGUES, Eugenia; MIRANDA, Susana Munch (eds.). Property Rights, Land and 

Territory in the European Overseas Empires. Lisboa: CEHC-IUL, 2014. pp. 99-122. 

268 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. p. 143-163. 

269  Alguns exemplos são FLEIUSS, Max. História Administrativa do Brasil. 2ª ed. São Paulo: Companhia 

Melhoramentos, s/d; FERREIRA, Waldemar Martins. História do Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Freitas 

Bastos, 1951; JÚNIOR, Isidoro Martins. História do Direito Nacional. Coleção Memória Jurídica Nacional, vol. 

1. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979.  

270 SALDANHA, António Vasconcelos de. Op. cit. p. 71. 



82 

 

Suplicação271. 

 Diferente dos territórios administrados diretamente pela Coroa, que tinham como 

magistrados os corregedores responsáveis pelas comarcas, em nível local, os territórios 

administrados por capitães donatários tinham como magistrado um ouvidor, nomeado pelo 

próprio donatário, e responsável pela ouvidoria. O privilégio da isenção da correição que consta 

nas cartas de doação significava que as ouvidorias dos senhorios estavam isentas da fiscalização 

do corregedor que, entre outras funções, averiguava o trabalho do juiz ordinário. Cabral explica 

ainda que os donatários não eram obrigados a nomear um ouvidor já que as Ordenações do 

reino permitiam que os próprios exercessem pessoalmente tal função272. 

Quanto ao conjunto de rendas e privilégios, António Vasconcelos Saldanha divide-os 

em grandes “famílias” de proventos: as rendas de cunho territorial, rendas cobradas sobre os 

proventos da Coroa e rendas de natureza jurisdicional. As primeiras correspondem ao 

aproveitamento das parcelas de terra que os donatários recebiam do rei para uso próprio. Caso 

não optassem pelo uso direto, estavam autorizados a arrendar ou aforar a dita terra. Já as rendas 

sobre os proventos reais “incluíam os rendimentos cobrados em dinheiro ou espécie, calculados 

segundo uma porcentagem fixa nas rendas auferidas pela Coroa na área da donataria”273, como 

por exemplo, o direito à metade da redízima do pescado, a vintena de todo o rendimento do 

pau-brasil da capitania que deveria ser enviado para o feitor da Casa da Mina em Lisboa para 

ser contado, tal como consta nas cartas de doação. Por fim, as rendas de natureza jurisdicional 

incluíam as rendas derivadas do exercício da faculdade de governo como a pensão que os 

tabeliães das capitanias deveriam pagar aos donatários todos os anos (obrigação também 

prevista na carta de foral da capitania); além disso, os capitães tinham o direito exclusivo de 

construir engenhos e conceder licenças para os moradores que também o quisessem devendo 

estes pagar foro ou tributos ao capitão274. 

A doação era de juro e herdade, ou seja, era perpétua e o número de transmissões era 

ilimitado respeitando um conjunto de regras de sucessão. D. João III dispensou expressamente 

a aplicação da Lei Mental que enquadrava a doação dos senhorios no reino 275 . Tal lei 

                                                 
271 CABRAL, Gustavo César Machado. Os senhorios na América Portuguesa: o sistema de capitanias hereditárias 

e a prática da jurisdição senhorial (séculos XVI a XVIII). Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas – Anuario de 

Historia de America Latina, Volume 52. Böhlau Verlag Köln/Weimar/Wien, 2015, pp.65-86. 

272 Idem, p. 77. Sobre a atuação dos ouvidores nas capitanias portuguesas ver SALDANHA, António Vasconcelos 

de. As capitanias...p. 215-233. 

273 Idem, p. 339-340. 

274 Idem, p. 347. O autor aborda ainda outros tipos de rendas e privilégios concedidos de forma excepcional para 

alguns capitães donatários, mas de modo geral a categorização apresentada atende ao conjunto de rendas e 

privilégios previstos nas cartas de doação. 

275 A Lei Mental fora instituída no reino por D. Duarte I (1433-1438) em 8 de abril de 1434 e estabelecia a forma 
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determinava que a doação de bens e terras da Coroa apenas para o filho homem primogênito, 

sem divisão entre outros herdeiros. Para o caso das capitanias, a sucessão era ampliada para as 

filhas maiores de idade, filhos bastardos e parentes transversais respeitando a hierarquia 

declarada na doação. Tal flexibilidade no regime sucessório não era rara nas mercês régias, mas 

cumpre observar que, nas ilhas atlânticas, as capitanias estavam sujeitas à Lei Mental, enquanto 

no Brasil, Angola e Serra Leoa a lei era dispensada, talvez também como forma de atrair ou 

compensar os capitães, ou ainda para, inicialmente, nos primeiros anos de implementação do 

sistema assegurar por mais tempo a administração particular de áreas tão vastas e longínquas. 

A carta de foral era o outro instrumento oficial régio que complementava a doação da 

capitania instituindo os direitos, foros, tributos destinados à Coroa e ao capitão donatário. Além 

disso, regulava as obrigações mútuas do donatário para com os habitantes da sua capitania e 

vice-versa, bem como as obrigações de ambos para com o rei276. Como bem observou Paulo 

Merêa, estes dois instrumentos, carta de doação e carta de foral, são as principais fontes do 

regime jurídico instituído no Brasil no período anterior à instauração do Governo Geral em 

1549277. Algumas disposições presentes na carta de foral já estavam na carta de doação como, 

por exemplo, a obrigação de conceder sesmarias e receber pensão dos tabeliães da capitania. 

As rendas de natureza jurisdicional estão em sua maioria descritas na carta de foral como 

a exigência do pagamento do quinto à Coroa sobre determinadas mercadorias como metais de 

qualquer natureza; consta também a proibição de queima de pau-brasil; licença privilegiada 

para o capitão e os moradores enviarem ou buscarem mercadorias do reino, além dos 

dispositivos que regulavam as relações comerciais com os “gentios da terra”, pois apenas o 

capitão donatário e os moradores estavam autorizados para tal. No caput da carta de foral o rei 

declarava: 

 

 […] Eu havendo respeito a qualidade da dita terra e a se ora novamente ir 

morar, povoar e aproveitar e porque se isto melhor e mais cedo faça sentindo-

o assim por serviço de Deus e meu e bem do dito capitão e moradores da dita 

terra.278.  

 

Esta questão toca um ponto problemático das concessões envolvendo não apenas as 

capitanias do Brasil, mas também as capitanias das ilhas atlânticas e da África: a ausência dos 

                                                 
de sucessão dos bens da Coroa para defesa e conservação do patrimônio real. Ela poderia ser expressamente 

dispensada pelo monarca em certos casos como consta no corpo da lei, posteriormente incorporada nas Ordenações 

Filipinas (1603), Livro 2, Título XXXV. 

276 JOHNSON, Harold. Op. cit. p. 221.  

277 O autor apresentou as referências das cartas de foral do Brasil doadas entre 1534 e 1536 nas Chancelarias 

Reais do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. MERÊA, Paulo. Op. cit. p. 174. 

278 Idem, ibidem. 
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capitães donatários. Saldanha explica que este problema se fez presente nos territórios 

ultramarinos desde o início das doações e, para solucioná-lo e não deslegitimar a própria 

finalidade da doação, procurou-se nomear representantes dos donatários: capitães loco-tenentes. 

Estes atuaram com poderes de governo e como procuradores daqueles, inclusive para cumprir 

o encargo básico de tomar posse da capitania279. 

Tal solução deve-se ao fato de que boa parte dos capitães donatários eram fidalgos, 

funcionários régios detentores de cargos de alto prestígio e funções de responsabilidade no 

governo do reino. João de Barros e Fernão Álvares de Andrade são exemplos dessa situação; 

eram funcionários da alta cúpula do mundo das finanças no reino e no ultramar, e suas 

atividades concentravam-se em Lisboa ou Évora. Assim, enviaram para as capitanias do Brasil 

o sócio Aires da Cunha, afeito das coisas do mar e dos desafios militares em terras inóspitas. 

Uma análise do quadro geral das capitanias no tocante à ausência dos capitães permitirá 

estabelecer um comparativo com a situação a qual se encontrava a capitania de João de Barros 

em meados do século XVI.  

 

2.1.1 – Quadro geral das capitanias e o caso da “Terra dos Potiguara” 

 

Após o fracasso da expedição de 1535, que resultou na morte de Aires da Cunha, João de  

Barros enviou ao Brasil uma segunda expedição, desta vez comandada por seus filhos Jerônimo 

e João de Barros. Na sua História do Brasil, Varnhagen menciona que os filhos de João de 

Barros estavam presentes na primeira expedição representando o pai 280 . No entanto, esta 

afirmação não encontra sustentação nos documentos relativos a Barros e seus filhos. Na 

documentação reunida e publicada por Antônio Baião, consta o alvará real de D. Sebastião 

(1557-1578) de 5 de março de 1561, no qual o rei menciona a data das duas expedições:  

 

Eu el rey faço saber a quantos a este meu alvará virem que João de Barros 

feitor das casas da Índia e Mina me enviou dizer que el rey meu senhor e avô 

que santa gloria aja lhe fez mercê de uma capitania na costa do Brasil nas 

terras de Santa Cruz onde se chamam os Pitiguares para onde fez uma armada 

haverá 20 anos em que despendeu muito de sua fazenda e haverá cinco anos 

mandou outra em que foram dois filhos seus a povoar a dita terra e que não 

houve efeito por os gentios dela estarem escandalizados assim dos moradores 

de outras capitanias como de pessoas deste reino que vão a dita capitania fazer 

saltos e roubos cativando os gentios da terra e fazendo-lhes outros insultos de 

maneira que querendo seus filhos tomar um posto na dita sua capitania para 

se proverem do necessário por os ditos gentios estarem escandalizados e de 

                                                 
279 SALDANHA, António Vasconcelos de. Op. cit. p. 162-163. 

280 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. 186.  
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pouco tempo estavam salteados de gente portuguesa lhe mataram um língua 

com outro homem e lhe feriram  outros e trabalharam pelos matarem a todos 

por se vingarem dos males e danos que tinham recebidos de navios que no dito 

porto lhe tinham feitos saltos [...]281 

 

De acordo com o trecho do alvará de D. Sebastião, a expedição dos filhos de João de Barros 

ocorreu quase 15 anos após a primeira tentativa de tomar posse da “Terra dos Potiguara”, 

quando Aires da Cunha não conseguiu se estabelecer na terra pelos mesmos motivos.  Assim 

como Cunha, em 1535, os filhos de João de Barros seguiram para o Maranhão onde ficaram 

por cinco anos explorando a terra em busca de ouro sem sucesso e no final o pai arcou com os 

custos do resgaste dos filhos282. 

Estes casos somam-se a outros fracassos de capitães donatários que perderam fortunas ou 

a própria vida tentando estabelecer-se nas capitanias. Diferente desses capitães, João de Barros 

não conheceu suas capitanias. Esteve na corte, próximo ao rei, onde escreveu suas obras e 

desempenhou suas atividades de feitor de Casa da Índia durante 35 anos. Devido ao grau de 

importância deste cargo para as atividades e fiscalização, compra e venda de carregamentos, 

Barros não poderia sair de Lisboa rumo ao Brasil para tentar pessoalmente tomar posse das 

capitanias. Após as duas tentativas, não há notícia de uma terceira expedição financiada por 

Barros, fato que contribuiu para a ideia de que o capitão donatário teria abandonado suas 

capitanias e com isso a “Terra dos Potiguara” consta no rol das capitanias primárias cuja 

“colonização se malogrou” como afirmou Varnhagen, em capítulo específico sobre esses 

casos283, e que se perpetuou na historiografia.  

Em meados do século XVI, dos 12 capitães donatários que receberam doações, sete 

estiveram em suas capitanias no Brasil: Martim Afonso de Sousa, Pero Lopes de Sousa, Pero 

de Góis, Vasco Fernandes Coutinho, Pero do Campo Tourinho, Francisco Pereira Coutinho e 

Duarte Coelho. Contudo, a maioria dos capitães que vieram ao Brasil nesse período ficaram 

pouco tempo no comando das capitanias. Convém analisar brevemente estes casos para compor 

um quadro geral da situação das capitanias em meados do século XVI.  

Pero do Campo Tourinho representa um desses casos de capitães que ficaram pouco 

tempo no Brasil. Em 1534, o capitão donatário de Porto Seguro empreendeu uma expedição 

rumo à sua capitania com toda família para povoá-la. O cronista Pero Magalhães Gândavo 

                                                 
281 BAIÃO, António. Op. cit. p. 94-95. Questão também apontada por BORGES, Jóina Freitas. Os Senhores das 

Dunas e os Adventícios D'Além-mar: primeiros contatos, tentativas de colonização e autonomia tremembé na Costa 

Leste-Oeste (Séculos XVI e XVII). 362 p. Tese (Doutorado em História), Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2010, p. 170-171.   

282 Minutas de petições de Jerônimo de Barros. Apud BAIÃO, António. Op. cit. 151.  

283 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. 186-202.  
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escreveu, em 1576, que a dita capitania possuía duas vilas fundadas pelo donatário, Santa Cruz 

e Santo Amaro284. Além disso, Gabriel Soares de Sousa informou que o capitão iniciou o cultivo 

de cana de açúcar na capitania e construiu os primeiros engenhos, mas os confrontos com os 

indígenas Tupiniquim resultou na desistência por parte do donatário que retornou a Portugal 

perdendo todo o investimento que havia feito285. Sobre o retorno do donatário, é importante 

observar que Sousa não mencionou o fato de Tourinho ter sido denunciado à Inquisição e preso 

em 24 de novembro de 1546, dez anos após a instalação do Tribunal do Santo Ofício da Inqui-

sição em Portugal286.   O donatário fora acusado de “muitas heresias blasfêmias e abominações 

que nesta vila dizia e fazia contra Deus nosso Senhor e contra a Santa Madre Igreja”287. Touri-

nho foi proibido de deixar Portugal e impedido para sempre de voltar à Capitania de Porto 

Seguro288.  

Outro caso a ser assinalado é o de Vasco Fernandes Coutinho, donatário do Espírito 

Santo. Graças aos serviços prestados na Índia, recebeu uma capitania no Brasil. Partiu com uma 

expedição de Portugal e se estabeleceu na capitania do Espírito Santo. Fundou Vila Velha (1535) 

e Vitória (1550). Na crônica de Frei Vicente do Salvador, consta que Coutinho voltou para o 

reino e deixou em seu lugar o capitão loco-tenente D. Jorge de Menezes, sucedido depois por 

D. Simão de Castelo Branco. De acordo com Frei Vicente do Salvador, Coutinho terminou seus 

dias na extrema pobreza em Portugal289.  

A capitania de São Vicente é reconhecida nos relatos da época e mencionada na 

historiografia como um caso de sucesso no conjunto das primeiras tentativas de colonização. 

Como se sabe, Martim Afonso de Sousa comandou as expedições exploratórias na costa do 

Brasil e recebeu da autorização régia para escolher as melhores terras para sua capitania290, além 

                                                 
284 GÂNDAVO, Pero de Magalhães. História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. 

Disponível em:http://purl.pt/121/4/res-365-p_PDF/res-365-p_PDF_24-C-R0150/res-365-p_0000_capa-capa_t24-

C-R0150.pdf. Acesso em 20 de março de 2018.  

285 O cronista relatou que após a desistência do donatário em colonizar a capitania, seu filho Fernão do Campo 

Tourinho governou a capitania sem sucesso. Anos após a morte do pai, a filha de Pero do Campo Tourinho. Dona 

Leonor do Campo, conseguiu autorização régia para vender a capitania a D. João de Alencastro, primeiro duque 

de Aveiro, em 1556. SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Disponível em: 

https://archive.org/stream/tratadodescriti00varngoog#page/n46/mode/2up. Acesso em 21 de dezembro de 2017.  

286 ABREU, Capistrano de. Atribulações de um donatário. In: ABREU, Capistrano de. Caminhos antigos e po-

voamento do Brasil. Rio de Janeiro: Editora da Sociedade Capistrano de Abreu, 1930, p. 37-50.  
287 DIAS, Carlos Malheiros. Op. cit. p. 124.  

288 Sobre o episódio da prisão do donatário ver CANCELA, Francisco. De volta ao tema da primeira prisão da 

Inquisição no Brasil: balanço historiográfico e novos olhares sobre a experiência de Pero do Campo Tourinho. 

Revista Eletrônica Multidisciplinar Pindorama do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica da Bahia 

– IFBA. N. 01, ano I, agosto/2010. Disponível em: 

http://www.revistapindorama.ifba.edu.br/files/Francisco%20Cancela%20UNEB.pdf. Aceso em 19 de maio de 

2018.  

289  SALVADOR, Frei Vicente. História do Brasil (1500-1627). Disponível em: 

https://archive.org/stream/vicente-salvador#page/n5/mode/2up. Acesso em 17 de dezembro de 2017.  

290 FREITAS, Jordão de. “A expedição de Martim Afonso de Sousa (1530-1533)”. In: DIAS, Carlos Malheiros. 

http://purl.pt/121/4/res-365-p_PDF/res-365-p_PDF_24-C-R0150/res-365-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
http://purl.pt/121/4/res-365-p_PDF/res-365-p_PDF_24-C-R0150/res-365-p_0000_capa-capa_t24-C-R0150.pdf
https://archive.org/stream/tratadodescriti00varngoog#page/n46/mode/2up
http://www.revistapindorama.ifba.edu.br/files/Francisco%20Cancela%20UNEB.pdf
https://archive.org/stream/vicente-salvador#page/n5/mode/2up
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das cartas com amplos poderes para doar sesmarias291, administrar a justiça292 e cuidar da defesa 

como capitão-mor do Brasil293. Em 1534, recebeu a carta de foral e no ano seguinte a carta de 

doação da capitania. Todavia, o capitão já não se encontrava mais no Brasil no ano da doação. 

Sousa havia fundado a Vila de São Vicente, em 1532, e embarcou para o reino, em 1533, para 

assumir o posto de capitão de uma armada com destino à Índia294. Desse modo, repassou seus 

poderes como capitão donatário para sua esposa D. Ana Pimentel que nomeou, em 1538, como 

capitão Antônio de Oliveira, cavaleiro fidalgo da Casa Real, como capitão mor governador e 

ouvidor de São Vicente295. 

Assim como seu irmão, Pero Lopes de Sousa teve uma curta estadia nas suas capitanias, 

Santo Amaro, Santana e Itamaracá. Na crônica de Gândavo, esta última capitania consta como 

a fronteira norte do Estado do Brasil e área livre de franceses graças aos combates liderado pelo 

donatário296. Sousa retornou ao reino, casou-se com D. Izabel de Gamboa com quem teve três 

filhos. Devido a sua ida à Portugal, deixou no Brasil um capitão govenador nomeado para 

administrar Itamaracá, Francisco Braga, intérprete e amigo dos Potiguara 297 , aspecto 

fundamental para a garantia da continuidade da capitania naquela conjuntura. No ano de 1539, 

Pero Lopes de Sousa foi enviado à uma missão na Índia onde morreu em um naufrágio quando 

tinha apenas 37 anos de idade298. No entanto, após o casamento, a tutela da capitania ficou sob 

os poderes de D. Izabel de Gamboa devido à pouca idade dos filhos. Em 1540, a viúva de Lopes 

nomeou como capitão governador João Gonçalves, membro da família Sousa299.   

Pero de Góis, donatário da capitania de São Tomé, esteve inicialmente no Brasil 

acompanhando a expedição chefiada por Martim Afonso de Sousa em 1532. É na crônica de 

Gabriel Soares de Sousa que constam mais informações sobre a primeira empreitada do 

donatário que tomou posse da capitania após organizar uma grande expedição à sua custa e 

                                                 
HCPB. Op. cit. p.100. 

291 Carta para o capitão-mor dar terras de sesmaria. ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 41, fl. 105.  Ver 

transcrição em FREITAS, Jordão de. Op. cit. p. 160. 

292 Carta de poder par o capitão-mor criar tabeliães e mais oficias de justiça. ANTT, Chancelaria de D. João III, 

Liv. 41, fl. 105.  Ibidem, idem. 

293 Carta de grandes poderes ao capitão-mor Martim Afonso de Sousa e a quem ficasse em seu lugar. ANTT, 

Chancelaria de D. João III, Liv. 41, fl. 105.  Ibidem, idem. 

294 LEME, Pedro Taques Pais. História da Capitania de São Vicente. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 

2004. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1087/690140.pdf?sequence=4. Acesso 

em 14 de abril de 2018.  

295 Idem.  

296 GÂNDAVO, Pero de Magalhães. Op. cit. p. 21. 

297 GOLÇALVES, Regina Célia. Op. cit. p 65.   

298 BARBALHO VELEZ, Luciana de Carvalho. Donatários e administração colonial: a capitania de Itamaracá 

e a Casa da Cascais (1692-1763). Rio de Janeiro, 348 f. Tese (Doutorado em História) –Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, p. 52.  

299 Idem, p. 52.  

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1087/690140.pdf?sequence=4
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iniciou uma povoação nas imediações do rio Paraíba, atual Rio de Janeiro300. Fundou a Vila da 

Rainha em 1539301 e manteve o rei informado sobre as dificuldades que enfrentava para manter 

a colonização da capitania. Um desses relatos fora registrado na carta de 29 de abril de 1546 

onde o donatário reclama dos assaltos cometidos por outros portugueses a sua capitania e cita 

o caso de um homem, morador da capitania de Vasco Fernandes Coutinho,’ que foi até a 

capitania de São Tomé para “resgatar”
 
índios302.  

De acordo com Góis, a reação dos índios pôs em perigo toda a povoação e fez um apelo 

ao rei para que se fizesse cumprir os forais entregues aos donatários para que os assaltos, 

resgastes e crimes de toda ordem. Além disso, o donatário afirma na carta que relatou os 

mesmos fatos ao feitor da Casa da Índia, à época João de Barros, para que o rei provesse a 

manutenção da terra que já possuía engenhos de água e possibilidade de prosperar ainda mais 

caso os assaltos fossem combatidos. Góis finaliza a carta com um alerta ao rei: caso o monarca 

não provesse com o necessário algumas partes, iria perder todo o Brasil em menos de dois 

anos 303 . De acordo com Gabriel Soares de Sousa, Góis continuou enfrentando grandes 

problemas com os índios e foi forçado a fugir da capitania devido também à falta de apoio por 

parte do rei304. O donatário retornou ao reino e somente voltou ao Brasil anos mais tarde como 

capitão-mor do mar da expedição que trouxe Tomé de Sousa, primeiro governador geral.  

 O conteúdo da carta de Pero Góis explicita alguns dos principais problemas enfrentados 

pelos capitães donatários relacionados aos conflitos com os índios, ora por conta do avanço da 

fronteira de expansão, ora motivado pelos crimes cometidos pelos moradores ao empreender o 

resgate dos índios. Góis exigiu o cumprimento dos forais, pois neles consta justamente a 

proibição da entrada de moradores de outras capitanias para comercializar diretamente com os 

índios ou resgatá-los.  

Além disso, cumpre ressaltar a informação a respeito da comunicação existente entre o 

donatário e João de Barros indicando que a Casa da Índia também tinha como função o 

abastecimento das capitanias no Brasil. Tal fato evidencia o quanto Barros estava informado 

sobre a situação das capitanias no Brasil mesmo estando ausente todo o período em que a 

capitania era sua donataria.  

Assim como Pero de Góis, Duarte Coelho também reclamou ao rei pelo 

                                                 
300 SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. p. 66.  

301 GIL, Tiago Luís... [et al.] Atlas histórico da América Lusa. Porto Alegre: Ladeira Livros, 2016. p. 9.  

302 Neste caso, o contexto da carta indica que sentido da palavra “resgatar” é sequestrar.  

 Carta de Pero de Góis escrita na Vila da Rainha a D. João III. ANTT, Corpo Cronológico, I-77-120. Alguns 

documentos sobre a colonização do Brasil (século XVI). Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 17-18.  

303 Ibidem, Idem.  

304 SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. p. 66-67.  
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descumprimento das condições estabelecidas nos diplomas régio para garantia da doação. Os 

inconvenientes provocados pela ausência dos capitães nas outras capitanias foram 

constantemente apontados por Coelho como um dos grandes problemas para a manutenção da 

paz e ordem social em Pernambuco, pois os casos de rebelião, fuga de criminosos ou assaltos 

desencadeavam conflitos.  Em carta enviada ao monarca, em 1547, Duarte Coelho expõe o 

problema: 

 

 Outrossim, senhor, dou conta a Vossa Alteza e lembro-lhe o que já lhe tenho 

escrito, que proveja e mande a todas pessoas a quem deu terras no Brasil que 

venham a povoar e residir nelas porque assim convém a seu serviço, pois essa 

foi a condição. Ou já que não vem que ponham em suas terras pessoas aptas e 

suficientes e ouvidores que conheçam e saibam o que hão de fazer e não 

homens quaisquer porque estes não fazem, mas desfazem o bem que se deve 

fazer[...]305 

 

De acordo com Coelho o envio de capitães loco-tenentes como solução do problema da 

ausência dos donatários não foi efetivamente bem sucedida. Durante o período em que o 

donatário de Pernambuco esteve no Brasil, ocorreram alguns confrontos entre este e os agentes 

donatariais de Itamaracá, pois a capitania de Sousa era considerada por Coelho como refúgio 

de criminosos306.  

As reclamações com relação aos capitães persistiram também no princípio do Governo 

Geral, como é possível constatar por meio da carta do primeiro Governador Geral, Tomé de 

Sousa, em 1553, na qual expôs: 

 

Como disse a Vossa Alteza não farei senão as lembranças muito necessárias, 

sem as quais esta terra se não poderá sustentar, senão e um homem pode viver 

sem cabeça. Vossa Alteza deve mandar que os capitães próprios residam em 

suas capitanias e quando isto não for possível por alguns justos respeitos, 

ponham pessoas de que Vossa Alteza seja contente porque os que agora 

servem de capitães não os conhece a mãe que os pariu307.  

 

Diante do exposto, tem-se que o apelo para que os donatários vivessem nas suas 

respectivas capitanias era uma tentativa para estabelecer a ordem por meio do respeito aos 

dispositivos dos diplomas régios tendo em vista que alguns capitães loco-tenente supostamente 

causaram problemas para outros donatários. Além dessa questão, o fato de algumas capitanias 

                                                 
305 ALBUQUERQUE, Cleonir Xavier de; MELLO, José Antônio Gonsalves. Cartas de Duarte Coelho a El Rei. 

2ª ed. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 1997. p. 102.  

306 O confronto resultou inclusive na substituição do capitão loco-tenente Francisco Braga por João Gonçalves 

em 1540. BARBALHO VELEZ, Luciana de Carvalho. Op. cit. p. 51.  

307 Carta da Bahia, 1º de junho de 1553, HCPB, tomo IIII, p. 365.  
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não terem sido conquistadas em meados do século XVI era um fator de risco para as outras que 

já possuíam vilas e povoações, no geral, devido à presença de inimigos da Coroa portuguesa, 

nas capitanias não povoadas como os franceses, que mantinham alianças comerciais com povos 

indígenas. 

Eram muitos os desafios que se impunham nas diferentes esferas de governo. O regimento 

entregue a Tomé de Sousa, em 1548, apresentava um quadro dos problemas enfrentados no 

Brasil. Um dos pontos mais graves, apontados pelo rei D. João III (1521-1557), era o livre 

trânsito de pessoas e caravelas entre uma capitania e outra sem controle nenhum e com o 

objetivo de assaltar ou resgatar indígenas308. De acordo com o rei, essa era a causa de guerras 

entre índios e cristãos, razão pela qual o nível de alerta sobre este problema deveria ser máximo 

devido à superioridade numérica dos vários grupos indígenas em toda a costa do Brasil. Viver 

em guerra significava pôr em risco todo o investimento particular feito até então nas capitanias, 

prejuízo que afetaria também a Coroa portuguesa, tendo em vista que as capitanias donatárias 

constituíam o rol de bens da Coroa.  

As medidas presentes no regimento sobre a proibição da livre circulação entre as 

capitanias estavam amparadas em dois dispositivos presentes na carta de foral dos donatários. 

O primeiro item dispunha sobre a proibição de qualquer pessoa de outras capitanias 

comercializar diretamente com os índios, somente poderiam estabelecer relações comerciais 

com o capitão da capitania ou povoadores dela, como já mencionado. Em caso contrário, a pena 

seria a perda em dobro de toda mercadoria adquirida com índios. O segundo ítem tratava da 

obrigação do capitão ou outro oficial responsável pela emissão de licenças de verificar os navios 

que eram carregados de mercadorias provenientes da capitania. A principal preocução era com 

relação à saída de mercadorias defesas, ou seja, aquelas mercadorias que poderiam ser utilizadas 

em tempos de guerra como materiais bélicos e metais. A pena prevista era de perda total dos 

bens comercializados, sendo um terço destinado para o denunciante e dois terços para as obras 

dos muros da capitania. Nesse sentido, o regimento apresentava, por um lado, uma espécie de 

reforço ao que já havia sido estabelecido aos primeiros donatários e, por outro, uma obrigação 

que recaiu ao Governador Geral de manter a ordem e a fiscalização da circulação de pessoas e 

mercadorias.  No entanto, verifica-se que mesmo diante de expressa proibição, alguns homens 

se aventuraram nestas atividades ilícitas, principalmente nas capitanias que ainda não eram 

ocupadas por seus donatários.  

                                                 
308 Regimento de Tomé de Sousa (1548). In: MENDONÇA, Marcos Carneiro. Raízes da formação administrativa 

do Brasil. Tomo 1. HGB/CFC, RJ, 1972, p. 44.  
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No caso da “Terra dos Potiguara”, há notícia de um grupo de suspeitos que resgatavam 

índios na capitania para vendê-los nas Ilhas Canárias. Antônio Baião encontrou nos códices 

"Serviços da Casa Real", o “Sumário de testemunha onde consta uma declaração sobre resgate 

de índios na capitania de João de Barros”, documento de 1555, e transcreveu o único trecho:  

 

Manoel Serrão, morador em Olinda, e agora em Lisboa, declarou que tinha 

ouvido dizer que João de Barros era capitão na “Terra dos Potiguara” no Brasil 

e que aí foi um F. Dias da Bahia em uma galé e resgatou 80 ou 90 peças de 

escravos com o gentio da terra e os levou até às Canárias, não pagando direitos 

e o mesmo fez Gregório e outros. Ruy Mendes foi interrogado pelo mesmo 

motivo e, em 24 de outubro de 1555, Luiz de Seixas de Araújo, no dia seguinte 

Vasco de Andrade e um criado de Luiz de Seixas309 

A ausência de mais informações sobre estes casos dificulta uma análise pormenorizada 

da situação que possivelmente se instalou na capitania neste período. No entanto, com base 

nestes elementos e na conjuntura do comércio entre o Brasil e as Ilhas Canárias nesta época, 

pode se empreender uma interpretação mais ampla sobre a posição da capitania de João de 

Barros na rota do comércio ilegal de índios escravizados. 

Inicialmente, é preciso levar em consideração a posição estratégica das Ilhas Canárias 

para a navegação dos europeus rumo ao Novo Mundo. O arquipélago canário era o núcleo fun-

damental das embarcações em rota: portugueses, espanhóis, franceses e ingleses aportavam nas 

ilhas para prover-se de água, vinho e mantimentos em geral. De acordo com a historiadora 

espanhola Ana Viña Brito, alguns protocolos notariais resguardados no Archivo Provincial de 

Santa Cruz de Tenerife fazem referência às transações comerciais entre as Ilhas Canárias e o 

Brasil, direcionadas principalmente aos portos da Vila de Olinda, Salvador e São Vicente310. 

Importante observar que a documentação notarial analisada por Brito indica um fluxo mais ou 

menos fluído entre as ilhas e o Brasil e referem-se praticamente à década de 50 do século XVI, 

ou pelo menos foram esses os documentos que foram preservados até o presente. Brito aponta 

que nesta documentação, a exportação de vinho e compra e venda de índios “resgatados”, no 

Brasil, aparecem como atividades comerciais mais praticadas. Um dos casos investigados pela 

autora é o do contrato selado entre Marcos Dalmão Roberto, morador de La Palma, e Juan de 

Seda ou Sodre, mercador da mesma localidade no ano de 1556. O primeiro havia vendido pelo 

preço de duas garrafas de vinho um índio proveniente do Brasil de 10 anos de idade obtido “de 

                                                 
309 BAIÃO, António. Op. cit. p. 240. 

310  VIÑA BRITO, Ana. “Las relaciones Canarias-Brasil antes de la Unión de los Reinos Ibéricos”. Politeia: 

história e sociedade, Revista do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vol. 

VII, 1, 2007, p. 143-161. 
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buena guerra y no de paz”; isto quer dizer que o índio fora capturado após algum conflito ou 

resistência do grupo ao qual pertencia311. Outro contrato em que Marcos Dalmão Roberto consta 

como vendedor diz respeito à venda de dois índios do Brasil, com idades entre 18 e 24 anos, 

para Diego de Castro, morador de La Palma312. Em outro exemplo, Brito aponta o envolvimento 

de um clérigo chamado Alonso de Ojeda com a venda de uma índia “de la nación Brasil”, de 

12 anos de idade, ao piloto Gaspar de Barrios em 1558313. 

  Estes são alguns casos que demonstram a existência de um comércio de índios escravi-

zados baseado na captura de índios provenientes do Brasil. Todavia, não se tem informações 

específicas sobre os grupos étnicos aos quais estes índios pertenciam. O fato é que a declaração 

de Manoel Serrão sobre a captura de índios na capitania de João de Barros para posterior venda 

nas Ilhas Canárias em meados do século XVI, pode ser considerada plausível diante das infor-

mações sobre a regularidade da compra e venda de índios do Brasil justamente nesse período. 

A localização geográfica da “Terra dos Potiguara”, somada ao fato de que a capitania não pos-

suía um núcleo colonizador e agentes que pudessem garantir a fiscalização da entrada e saída 

de pessoas, possivelmente representava um atrativo para os traficantes.  

Tal ocorrência não ficou despercebida da atenção do donatário. No mesmo códice de 

“"Serviços da Casa Real", presente nos Manuscritos da Livraria do Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo, António Baião encontrou um alvará real de 5 de março de 1561 tratando da questão 

dos “resgastes” na capitania de João de Barros314. No alvará, D. Sebastião (1557-1578) deter-

minou a proibição da ida de moradores de outras capitanias e do reino à capitania de Barros 

conhecida como “Terra dos Potiguara” para manter comércio, assaltar ou capturar índios315. O 

rei informou que os filhos do donatário, Jerônimo e João de Barros, tentaram povoar a capitania 

cinco anos antes da emissão do dito alvará, mas não conseguiram devido aos abusos cometidos 

por outros moradores que deixaram o "gentio escandalizado" e por isso os índios reagiram de 

maneira violenta à chegada dos filhos de Barros. Estes relataram que os índios mataram o "lín-

gua", ou seja, o intérprete que intermediava as negociações entre eles. Este ato demonstra a 

falta de disponibilidade para o diálogo por parte dos índios e a tensão que se estabeleceu neste 

                                                 
311  VIÑA BRITO, Ana. “Las relaciones Canarias-Brasil antes de la Unión de los Reinos Ibéricos”. Politeia: 

história e sociedade, Revista do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, vol. 

VII, 1, 2007, p. 158. apud VIÑA BRITO, Ana. Indios brasileaos en Canarias en el primer siglo de la colonización. 

Actas del Congreso Internacional V Centenario de la muerte del Almirante. Vol. 1. Valladolid, 2006, p. 79-94. 

312 Idem, p. 158.  

313 Ibidem. 

314 BAIÃO, António. Op. cit. p. 293-295. 

315 Idem, p. 247.  
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primeiro contato com os filhos do donatário que, sem condições de se estabelecerem na capi-

tani,a seguiram para outra capitania do pai no Maranhão316.  

Outra questão que deve ser analisada sobre o alvará de 1561 diz respeito ao fato de João 

de Barros ter demonstrado que estava bem informado sobre a situação da “Terra dos Potiguara”, 

contrariando assim a afirmação conhecida na historiografia de que o donatário havia aban-

donado a capitania após as fracassadas tentativas de conquista. O rei reforça, em sua ordem, o 

pedido de Barros pelo reconhecimento de sua autoridade sobre as terras da capitania mesmo 

sem tê-las povoado, pois o capitão donatário havia investido muito de sua fazenda nas duas 

tentativas. Assim, o rei ordenou que:  

[...] Pelas razões acima declaradas houve por bem que pessoa alguma sem 

licença do dito João de Barros ou de quem para isso seu poder tiver, não vá 

tratar nem resgatar as terras da dita capitania por que não seja povoada. E 

havendo respeito ao que assim diz a informação que o dito caso houve em 

minha fazenda e diligências que sobre isso se fizeram, ei por bem que daqui 

em diante não vá as terras da capitania do dito João de Barros tratar, resgatar, 

nem saltear sob pena de quem o contrário fizer incorrer nas penas contidas no 

forais das capitanias da dita costa do Brasil porque é defeso que pessoa alguma 

de nenhuma capitania vá a outra resgatar com os gentios da terra e somente 

fação seus resgastes com os moradores dos lugares povoados por meus vas-

salos317 

Este alvará representava uma espécie de reforço aos dispositivos presentes nas cartas de 

foral e que não eram respeitados pelos colonizadores. O rei demonstrava estar ciente das 

dificuldades impostas tanto pela resistência dos índios como a própria questão financeira do 

donatário para empreender uma expedição rumo ao Brasil.  Este era o caso específico 

enfrentado pelo donatário, mas dentro de um quadro mais amplo, a maioria dos capitães também 

enfrentaram dificuldades tão ou mais graves e custosas que aquelas relatadas por João de Barros.  

No tocante a este tema, é importante refletir sobre até que ponto estas dificuldades 

influíram na decisão da Coroa de converter capitanias donatárias em capitanias régias em uma 

conjuntura marcada pela presença dos franceses em diferentes pontos do território do Brasil 

como uma ameaça ao domínio português. Ademais, os castelhanos avançavam na colonização 

ao sul do Equador, principalmente após a descoberta das minas de Potosí em 1545318.  

A partir da instauração do Governo Geral e da nomeação de Tomé de Sousa como 

primeiro Governador Geral, em 1548 319 , a capitania da Bahia de Todos os Santos fora 

                                                 
316 Versão também relatada por SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. p. 15.  

317 Baião, António. Op. cit.  p. 247. 

318 HOLANDA, Sérgio Buarque. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do 

Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977, p. 81.  

319 Sobre a nomeação e trajetória de Tomé de Sousa ver COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores gerais 
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incorporada aos domínios da Coroa como primeira capitania real do Brasil. Como se sabe, tal 

incorporação foi estimulada pelo reconhecimento da importância daquela área e pelo fato de o 

filho do capitão donatário Francisco Tourinho não possuir as condições financeiras necessárias 

para continuar os poucos empreendimentos do pai, morto por indígenas na Ilha de Itaparica320. 

Após a invasão francesa da baía de Guanabara, entre as décadas de 1550 e 1560, a Coroa 

retomou para si o território e fundou a capitania real do Rio de Janeiro e a Cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro entre 1565 e 1567321.  

Os territórios destas duas capitanias eram estratégicos para os objetivos da Coroa de 

expandir seu poder e centralizar o governo e garantir a defesa de partes importantes do território. 

Tal fato foi comprovado com base na divisão governativa estabelecida, em 1572, ao definir um 

Governador Geral para a repartição norte, com sede na Bahia, e outro para a repartição sul, com 

sede no Rio de Janeiro, governados respectivamente por Luís de Brito e Almeida (1572-1578) 

e Antônio Salema (1574-1577). No entanto, poucos anos depois houve a reunificação do 

Governo Geral na Bahia, em 1578, voltando a representar um sistema político único 

intermediário entre poderes régio e dos capitães donatários. Como assinala o historiador Pedro 

Puntoni, o ofício do Governador Geral consistia em um organismo político-administrativo, 

cabeça do sistema jurídico e militar encarregado de estabelecer a presença portuguesa na 

América e o Estado do Brasil na antiga província de Santa Cruz322. 

Entretanto, as consequências esperadas da instauração de um Governo Geral não 

lograram o êxito esperado, pois no imenso território do Brasil algumas áreas ainda estavam fora 

do âmbito da colonização portuguesa e ainda atraíam os inimigos da Coroa, notadamente os 

franceses, que mantinham comércio com os indígenas. Este era o caso da capitania de João de 

Barros que, de certa forma, era um ponto estratégico por ser fronteiriço do primeiro núcleo 

colonial da costa no sentido norte-sul na capitania de Itamaracá.  Nesse sentido, a conquista e 

ocupação da “Terra dos Potiguara” era uma solução necessária para garantir a segurança e 

expansão, principalmente, dos núcleos produtores de cana de açúcar como Itamaracá e 

Pernambuco que sofriam ataques dos Potiguara que resultava em uma fluidez da fronteira 

                                                 
do Estado do Brasil (séculos XVI-XVII): ofício, regimentos, governação e trajetórias. São Paulo: 

Annablume/FAPEMIG, 2009, p. 135-139.  

320  Sobre o processo de incorporação da capitania da Bahia de Todos os Santos aos domínios da Coroa ver 

SALDANHA, António Vasconcelos. Op. cit. p. 388-89.  

321  Para uma revisão historiográfica sobre o entrelaçamento da fundação da capitania e da Cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro ver SANTOS, Fabiano Vilaça. A fundação da "cidade-capitania" do Rio de Janeiro e 

a Repartição do Sul: notas sobre administração colonial. Cadernos do Desenvolvimento Fluminense, Rio de Janeiro, 

n. 7. p. 5-20, jan/jun. 2015. 

322 PUNTONI, Pedro. O Estado do Brasil. Poder e política na Bahia colonial 1548-1700. São Paulo: Editora 

Alameda, 2013, p. 37.  
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marcada por recuos e avanços decorrentes dos conflitos.  

No alvará do rei D. Sebastião, de 1561, consta que a capitania de João de Barros não 

possuía nenhuma povoação estabelecida pelo donatário e após a fracassada tentativa de 

conquista empreendida pelos filhos, na década de 1550, não houve nenhuma outra tentativa. 

Ademais, de acordo com os registros que chegaram até o presente sobre o histórico das 

tentativas de conquista da dita capitania desde a primeira expedição liderada por Aires da Cunha, 

em 1535, indicam que não houve de fato a tomada de posse no sentido expresso na carta de 

foral, ou seja, a permanência do donatário ou representante legal no território da capitania.  No 

alvará em análise, o rei demonstrou que sua determinação sobre a proibição da ida de moradores 

de outras capitanias ou do reino à “Terra dos Potiguara” estava respaldada nos dispositivos 

legais presentes na carta de foral dada aos capitães. Por outro lado, ignorou uma das primeiras 

exigências registrada no referido diploma que trata, justamente, da tomada de posse.  

Nesse sentido, aventa-se a hipótese de que a posição de João de Barros enquanto feitor 

da Casa da Índia tenha relação com o fato de ele ter conseguido junto ao rei exigir o 

reconhecimento de sua jurisdição sobre a capitania mesmo sem ter empreendido a conquista e 

colonização da mesma. Esse é um dos aspectos que podem explicar a longevidade da condição 

de capitania donatária da “Terra dos Potiguara” em um período em que a Coroa aumentou seu 

poder frente ao poder dos capitães donatários e tentou garantir seu domínio territorial 

enfrentando a presença de estrangeiros, notadamente os franceses. 

No entanto, poucos anos após a emissão do alvará de D. Sebastião, as alegações de João 

de Barros presentes no alvará continuaram sendo motivo de alerta para o donatário devido à 

falta de precisão com relação aos limites entre sua capitania e a capitania de Itamaracá. Dada a 

questão da falta de conhecimento da costa do Brasil neste período tão inicial da colonização, 

não é de se estranhar a existência de conflitos no que diz respeito aos limites das capitanias. 

Entretanto, este caso apresenta algumas particularidades sobre a exploração dos recursos da 

“Terra dos Potiguara”. Em continuidade aos propósitos deste estudo, será feita uma análise 

deste episódio pouco conhecido na história sobre a constituição do território da futura capitania 

do Rio Grande. 

 

2.2 – A questão dos limites entre a “Terra dos Potiguara” e a capitania de Itamaracá 

A documentação presente no códice "Serviços da Casa Real", presente no ANTT e 

publicada por António Baião, contém importantes registros sobre a atuação de João de Barros 

com relação às suas capitanias. Um deles é a Certidão referente a uma questão por causa dos 
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limites da capitania de João de Barros no Brasil323 . Nesta certidão, consta uma acusação 

encaminhada ao juiz ordinário da Vila dos Cosmes, em Igarassú, no ano de 1564, por Antônio 

Pinheiro, procurador de João de Barros. A causa levada ao juíz ordinário era referente a uma 

suposta exploração indevida de uma área conhecida como Porto de Búzios, na capitania de 

Barros.  O capitão governador de Itamaracá, João Gonçalves, estava supostamente concedendo 

licenças para outras pessoas irem até a capitania de Barros explorar a região.  Como mencionado 

anteriormente, após a morte de Pero Lopes de Sousa, sua esposa Isabel da Gamboa, nomeou 

como capitão governador de Itamaracá João Gonçalves, membro da família Sousa324. Este era 

responsável pela administração, defesa e governo da capitania. 

Na certidão, consta a declaração de Antônio Pinheiro e o rito processual que se seguiu 

para inquirição das testemunhas nomeadas por ele. Consta ainda que no dia 3 de março de 1564, 

o juiz ordinário da Vila dos Cosmes, João Rodrigues, presidiu a audiência entre as partes 

envolvidas e participaram também o tabelião do público judicial de notas, João Pinto, e o 

inquiridor, Manoel Pereira. Estes dois últimos foram responsáveis pela inquirição que foi 

descrita da seguinte maneira: o inquiridor lia a declaração do suplicante, Antônio Pinheiro; em 

seguida a testemunha dava seu parecer sobre a declaração e justificava apresentando os fatos 

que sustentavam sua fala. Tudo foi registrado pelo tabelião que juntou o depoimento de quatro 

testumunhas aos autos da certidão. A declaração do procurador de João de Barros era a seguinte: 

 

[…] O capitão da Ilha de Itamaracá devassava a capitania de seu constituinte 

que nestas partes do Brasil tinha e confrontava com a capitania de Dona Isabel 

de Gamboa e o dito João Gonçalves, capitão da ilha, dava licença por interesse 

a muitas pessoas para que fossem resgatar na capitania de seu constituinte sem 

ter licença para isso e ele tirou disso um instrumento que logo apresentou para 

o reino e ora tinha nesta ilha quatro testemunhas para perguntas […]325 

 

 

Conforme o trecho acima, retirado da declaração de Antônio Pinheiro, o capitão da Ilha 

de Itamaracá estava concedendo licenças para pessoas irem até a capitania de Barros para 

resgatarem, ou seja, explorarem os recursos da capitania. Para o procurador, o ato do capitão de 

Itamaracá de conceder licenças para exploração em uma outra capitania donatária, era único e 

exclusivo do donatário da respectiva capitania. E, no caso apresentado, as concessões deveriam 

ser feitas pelo representante legal de Barros no Brasil, na pessoa dele, Antônio Pinheiro, como 

procurador.  

                                                 
323 BAIÃO, António. Op. cit. p. 339-344.  

324 BARBALHO VELEZ, Luciana de Carvalho. Op. cit. p. 52.  

325 Idem, p. 339.  
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Antônio Pinheiro alegava que a área Porto dos Búzios, conhecido na língua dos indígenas 

como Piramgipe, estava fora da demarcação de D. Isabel da Gamboa, viúva do donatário de 

Itamaracá326. E acrescentou informando que João de Barros tinha a posse do porto há muito 

anos, pois havia comprado de Pero de Góis e arrendado a Martim Ferreira de São Vicente327. 

Diante do exposto, é preciso fazer algumas observações sobre o conteúdo apresentado na 

certidão pelo procurador de Barros.  

Em primeiro lugar, este documento apresenta a primeira informação conhecida sobre a 

existência de um procurador de Barros no Brasil. Mais do que isso, o restante do conteúdo da 

certidão deixa claro que o donatário manteve procuradores no Brasil que arrecadavam os 

pagamentos das licenças para exploração do porto e cuidavam dos seus interesses como 

donatário, “[...] Seus procuradores nesta terra arrecadavam as ditas licenças em dinheiro, 

escravos e em búzios que por isso se dava que também os ditos procuradores davam as ditas 

licenças para o dito porto”328 .  Tal informação agrega um novo elemento para a análise da 

constituição territorial da capitania que, como visto no quadro historiográfico, quase sempre foi 

retratada como completamente abandonada pelo donatário.  

O Alvará de D. Sebastião, de 1561, já indicava que o fato de o capitão donatário não ter 

logrado êxito nas duas tentativas de conquista não significou necessariamente o completo 

abandono, pois Barros mostrou-se atento às incursões que eram feitas à sua capitania. Com base 

nas informações da certidão dos limites entre Itamaracá e a “Terra dos Potiguara”, a questão do 

abandono deve ser novamente revista no sentido de repensar o tipo de ocupação empreendida 

por João de Barros em sua capitania com base no arrendamento das terras e exploração do pau-

brasil.  

Tal fato não foi de todo desconhecido de um dos autores que pesquisaram a história da 

capitania do Rio Grande por meio dos documentos publicados por António Baião. Este é o 

caso de Câmara Cascudo, que publicou um parágrafo sobre a questão na sua História do Rio 

Grande do Norte: 

 

Ainda a três de março de 1564, Antônio Pinheiro, procurador de João de 

Barros, requeria em Igaraçu, certidões sobre os limites da capitania com a de 

Itamaracá, com prova testemunhal. Arrendava trechos de terras para o corte 

do brasil e colher dos búzios, no Porto dos Búzios, vizinho a Pirangi. Os 

búzios valiam moeda para troca comercial, especialmente na África. Vê se que 

a capitania nunca esteve esquecida pelo seu proprietário. Pequenina fonte 

                                                 
326 BAIÃO, António. Op. cit. p. 340.  

327 Idem, p. 340.  

328 Idem, p. 340.  
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econômica quando João de Barros morreu em 1570329. 

 

 Não era objetivo de Cascudo aprofundar nessa questão, dada a característica da obra que 

abrange um largo período da história, desde a doação da capitania até o período republicano. O 

autor apenas mencionou a existência de tal documento e apontou a capitania como uma fonte 

de recursos econômicos para Barros. No entanto, essa mudança de perspectiva implica em uma 

nova forma de analisar o processo de territorialização da capitania com base na exploração do 

Porto de Búzios, do arrendamento das terras e exploração de pau-brasil. 

Em segundo lugar, não se conhece nenhum registro de doação de terras na região 

conhecida como Porto de Búzios antes de 1535, ou seja, antes da doação realizada a João de 

Barros. Apenas uma possível doação destas terras a Pero de Góis, antes de 1535, poderia 

justificar de alguma forma a compra realizada por João de Barros.  

 Pero de Góis veio ao Brasil na expedição chefiada por Martim Afonso de Sousa (1530-

32), em que estava presente também Pero Lopes de Sousa, futuro capitão donatário de Itamaracá. 

Como resultado dos primeiros trabalhos de defesa e exploração do território, Góis foi agraciado 

com uma carta de doação de uma sesmaria em Piratininga, em 1532330 , e dois anos depois 

recebeu do rei D. João III, um alvará de lembrança da doação de uma capitania, confirmada 

apenas em 1536331.  Como mencionado anteriormente, Góis enfrentou algumas dificuldades 

para manter o investimento na capitania de São Tomé. No entanto, contou com apoio de um 

sócio em Portugal, Martim Ferreira, tal como consta na correspondência enviada pelo donatário 

a Portugal, pedindo ao sócio mais escravos da Guiné para os trabalhos na capitania onde já 

plantava cana de açúcar e possuía engenho 332 . Anos mais tarde, Góis foi nomeado como 

primeiro capitão-mor da costa do Brasil com a instauração do Governo Geral, em 1549.  

Em terceiro lugar, é preciso problematizar a questão da importância deste porto em 

meados do século XVI. De acordo com o pesquisador Artur Nehl Neiva, o Porto de Búzios era 

assim conhecido devido à abundância de búzios que existiam na praia, búzios que eram usados 

em permutas comerciais como dinheiro333. Em um quadro comparativo, a historiadora Maria 

Emília Madeira Santos comenta que, nas diferentes regiões da costa ocidental africana, os 

búzios eram tão valorizados quanto moeda de prata ou de ouro, como ficou registrado nas 

                                                 
329 CASCUDO, Luís da Câmara. Op. cit. p. 20.  

330 FREITAS, Jordão de. Op. cit. p. 147. 

331 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. p. 195.  

332 Carta de Pero de Góis escrita na Vila da Rainha ao seu sócio Martim Ferreira, 18 de agosto de 1545. In: 

Alguns documentos sobre a colonização do Brasil (século XVI). Lisboa: Publicações Alfa, 1989, p. 13-16.  

333 NEIVA, Artur Nehl. Proveniência das primeiras levas de escravos africanos. Anais do IV Congresso de 

História Nacional, vol. IV, Rio de Janeiro, 1950 apud CASCUDO, Luís da Câmara. Op. cit. p. 30-31.   
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crônicas sobre os primeiros contatos dos portugueses com esse modelo de transação 

comercial334. Ademais, cada região possuía um tipo de búzio específico, variando de cor e de 

tamanho como os búzios da Costa do Benin que eram maiores que os búzios do Congo, 

conhecidos como zimbos, que por sua vez eram diferentes dos cauris “búzios brancos miúdos”, 

originários das Maldivas, e a autora acrescenta: 

 

Quanto mais distante era a origem das conchas tanto ou mais alto era o seu 

valor de troca e também simbólico. Algumas delas provenientes do Oriente 

penetravam primeiro através da costa oriental de África e só muito mais tarde 

chegara à costa Atlântica335. 

 

 

Santos explica que a valorização das conchas estava diretamente relacionada à origem 

delas.  Nesse sentido, pode-se conjecturar que a introdução dos búzios provenientes do Brasil, 

no mercado ultramarino, representava uma alternativa aos tipos já conhecidos nas transações 

comerciais. Como consequência, os locais que possuíam maior quantidade de búzios eram 

provavelmente mais valorizados em termos de investimentos para a colheita dos búzios já que 

na África poderiam ser trocados por escravos336. Assim, um local como o Porto de Búzios era 

um atrativo para aqueles que queriam ter acesso a essa valiosa moeda  

Sobre a compra efetuada por João de Barros, foram as testemunhas inquiridas que 

deixaram mais informações. A primeira testemunha ouvida pelo inquiridor, Manoel Pereira, foi 

Bartolomeu Rodrigues, morador da Vila dos Cosmes. Antes de responder à pergunta, consta na 

certidão que a testemunha ergueu a mão direita e jurou pelos santos evangelhos dizer a 

verdade337. A seguir, o relato da inquirição: 

 

Perguntado ele testemunha pelo conteúdo do artigo da petição do suplicante 

atrás escrito e declarado que todo lhe foi lido e declarado pelo inquiridor, disse 

ele testemunha que era verdade que sempre desde quanto está nesta terra terá 

ouvido dizer que o dito Porto dos Búzios e aquela terra fora de Pero de Góis e 

que este a vendera a João de Barros feitor da Casa da Índia e outrossim sabe 

ele testemunha de certeza que por o ver estar João de Barros de posse da dita 

terra e porto e isto por razão de ver nesta terra (Vila dos Cosmes) procuradores 

do dito João de Barros que quando algumas pessoas queriam ir ao dito porto 

buscar búzios pediam licença aos ditos seus procuradores que disso tinham 

encargo e outrossim é verdade que Barros arrendou o porto para um Martim 

Ferreira de São Vicente e assim sabe mais que Antônio Cardoso, provedor mor 

que foi destas partes, arrecadava de algumas pessoas que iam ao dito porto 

                                                 
334 SANTOS, Maria Emília Madeira. Os africanos e o mar: conhecimento e prática à época da chegada dos 

portugueses. África: Revista do Centro de Estudos Africanos. USP, 20-21,1997/1998, p. 79-92. 

335 Ibidem, p. 90.  

336 Ibidem, p. 89.  

337 BAIÃO, António. Op. cit. p. 341.  
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resgatar aquilo que com ele se concertavam por parte do dito João de Barros 

e assim sabe mais que Fernão Dollçada (de Holanda), alcaide-mor desta vila, 

teve uma procuração do dito João de Barros para das licenças às pessoas que 

queriam ir se concertavam com ele em búzios e peças naquilo que se 

concertavam [...]338 

 

 

A versão apresentada nesta declaração de Bartolomeu Rodrigues corrobora com a 

declaração do procurador Antônio Pinheiro e traz novos elementos para análise. A posse da terra 

foi reconhecida pela testemunha, pois aparentemente entendia a atividade dos procuradores de 

João de Barros de conceder licenças e arrecadar os pagamentos como aspecto legitimador do 

exercício jurisdicional do capitão donatário sobre a capitania.  O mesmo pode se afirmar do 

suposto fato de João de Barros ter arrendado o porto para Martim Ferreira. Neste ponto é 

importante refletir sobre a questão do arrendamento das terras da capitania com base no disposto 

nas cartas de doação.  

Como mencionado anteriormente, ao conceder a carta de doação, o rei não doava as terras 

da capitania e sim o senhorio jurisdicional sobre todo o território da capitania. As terras 

destinadas ao usufruto dos capitães donatários correspondiam à concessão régia de 10 a 20 

léguas, localizadas em qualquer parte da capitania. O restante das terras deveria ser doado como 

sesmarias e os sesmeiros deveriam cumprir certas obrigações e respeitar o exercício de 

jurisdição do donatário em toda a capitania, pois esta correspondia como um todo a um senhorio 

jurisdicional.  

Com o arrendamento das terras da capitania, a carta de doação da capitania de João de 

Barros dispunha que: 

 

[...] O dito capitão governador e seus sucessores poderão arrendar e aforar em 

fatiota ou em pessoas como bem quiser e lhe bem vier pelos foros tributos que 

quiser as ditas terras não sendo aforadas ou arrendadas delas quando forem 

virem sempre a quem lhes suceder a dita capitania e governança pelo modo 

que nesta doação é conhecido [...]339 

 

De acordo com o disposto na carta de doação, o donatário poderia então arrendar partes 

das terras para quem quisesse. No entanto, as “ditas terras” mencionadas no documento eram 

aquelas que compunham o senhorio territorial do capitão donatário, ou seja, apenas estas terras 

poderiam ser arrendadas ou aforadas para terceiros, uma vez que todo o restante deveria ser 

doado como sesmaria. Nesse sentido, pode-se depreender que as terras da área do Porto de 

                                                 
338 Idem, p. 341.  

339 ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 7, fol. 146v-147v.  
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Búzios correspondiam ao senhorio territorial de Barros.  

Bartolomeu Rodrigues ainda declarou a existência de mais de um procurador da capitania 

de Barros: Antônio Cardoso, antigo provedor-mor340 e Fernão de Holanda, alcaide mor da Vila 

dos Cosmes. Ao que tudo indica, devido à proximidade temporal e designação do cargo, 

Antônio Cardoso seria Antônio Cardoso de Barros, cavaleiro fidalgo da Casa Real e primeiro 

provedor-mor do Estado do Brasil. Além disso, fazia parte do grupo dos primeiros capitães 

donatários, ao receber, em 1535, uma capitania com 40 léguas de costa entre as capitanias de 

Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade. Em 1549, Antônio Cardoso de Barros 

desembarcou na Baía de Todos os Santos com o primeiro Governador Geral, Thomé de Sousa, 

para exercer o cargo ao qual havia sido nomeado.  

A possível relação entre João de Barros e Antônio Cardoso de Barros, na condição de 

procurador daquele, indica que o capitão donatário da “Terra dos Potiguara” desde o princípio 

da organização administrativa do Estado do Brasil e, antes mesmo da segunda expedição que 

enviou à capitania, em 1555, estava concedendo licenças por meio do funcionário régio que 

possuía o posto mais importante da administração fazendária: o provedor-mor. Não se conhece 

o tipo de relação que os dois poderiam ter mantido em Portugal. No entanto, o fato de João de 

Barros ter pertencido ao grupo dos altos funcionários da administração ultramarina, um ciclo 

de súditos próximos ao rei D. João III, e dos donatários do Brasil, leva a crer que, possivelmente, 

João de Barros obteve algum privilégio para empreender a exploração de suas terras da 

capitania e obter ganhos, tendo em vista que até então apenas obtivera prejuízos com o fracasso 

da expedição de 1535.  

Bartolomeu Rodrigues ainda relatou que chegou a fazer uma viagem em um caravelão 

junto com Luís de Seixas, antigo capitão-mor de Itamaracá, para verificar se o dito Porto de 

Búzios estava na demarcação dessa capitania de Itamaracá. No relato, afirma a constatação de 

que o porto estava “muito fora da dita demarcação de dona Isabel de Gamboa”, 

aproximadamente meia légua 341 . A testemunha utilizou este episódio para reforçar seu 

argumento e demonstrar que era de conhecimento da autoridade da capitania de Itamaracá, pelo 

menos à época, que o Porto de Búzios estava na demarcação da capitania de João de Barros.  

O outro procurador citado pela testemunha foi Fernão de Holanda, alcaide-mor da Vila 

                                                 
340 Segundo o Regimento dado a Antônio Cardoso de Barros, cavaleiro fidalgo da Casa d'El-Rei como 

provedor-mor da fazenda que primeiro foi do Brasil de 17 de dezembro de 1548, o provedor mor era o 

responsável pela administração geral da Fazenda na colônia e instância local superior nas questões desse ramo 

administrativo. SALGADO, Graça (coord.). Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 85.  
341 BAIÃO, António. Op. cit. p. 342.  
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dos Cosmes, na capitania de Pernambuco. No Brasil, o cargo de alcaide-mor era nomeado pelo 

capitão donatário, ao qual devia prestar juramento. Entre as atribuições do cargo estava a guarda 

local e manutenção da disciplina na capitania e cuidar da defesa de fortalezas, cidades ou vilas342. 

O próprio Holanda foi uma das testemunhas arroladas por Antônio Pinheiro e fez a seguinte 

declaração registrada pelo tabelião: 

 

Disse que era verdade que já está nesta terra e sempre ouviu e viu estar o dito 

João de Barros de posse do dito porto e tê-lo por seu e dava licença para os 

que queriam ir a resgatar. Ele testemunha tinha procuração do dito João de 

Barros para dar licenças aos que queriam resgatar em navios e se concertavam 

com ele e outrossim é verdade que o dito Barros arrendou o dito Porto dos 

Búzios a Martim Ferreira que ele testemunha viu nesta terra há Jerônimo de 

Albuquerque e Bartolomeu Rodrigues alvarás de licença assinados pelo dito 

Barros e que ele testemunha e Antônio Cardoso, que foi provedor mor 

daquelas partes,  lhe arredavam o dito porto como procuradores de Barros343. 

 

Além da confirmação do próprio Fernão de Holanda sobre ter sido procurador de João de 

Barros, este documento informa que concedeu licenças à primeira testemunha, Bartolomeu 

Rodrigues, e a Jerônimo de Albuquerque, neste caso, o irmão de Brites de Albuquerque, esposa 

de Duarte Coelho, donatário de Pernambuco. Aparentemente, a estratégia de manter uma 

autoridade local como procurador das terras da capitania poderia ser considerada mais eficaz 

para o caso de conceder licenças uma vez que Antônio Cardoso de Barros, como provedor-mor 

muito provavelmente estava na cidade de Salvador atendendo às suas funções.  

Outra testemunha ouvida foi Gonçalo Rodrigues, piloto, morador da Vila dos Cosmes, 

que em seu depoimento declarou: 

 

[...] Disse ele testemunha, que era verdade que o dito Porto dos Búzios esteve 

sempre tido e havido por João de Barros e que ele testemunha fora já ali a 

muito tempo em um navio a resgatar e pagou por isso e búzios que trazia aos 

procuradores de João de Barros344.  

 

 

Conforme a descrição do relato de Gonçalo Rodrigues, ele era mais uma testemunha que 

esteve no Porto de Búzios e que reconhecia a atuação dos procuradores de João de Barros, tendo 

ele mesmo efetuado o pagamento pela exploração da área com búzios.  

A quarta e última testemunha nomeada pelo procurador, Antônio Pinheiro, foi Manoel 

Fernandes, língua morador da Vila de Olinda. A declaração registrada foi a seguinte:  

                                                 
342 SALGADO, Graça. Op. cit. p. 143.  

343 BAIÃO, António. Op. cit. p. 343.  

344 BAIÃO, António. Op. cit. p. 342. 
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Disse ele que era verdade que o dito porto se chamava Piramgipe pela língua 

dos índios e outrossim era verdade que o dito porto estava fora da demarcação 

de Dona Isabel de Gamboa e que sabia disso porque ouviu falar que Pero de 

Góis  vendera o dito porto dos búzios que era seu com 10 léguas de costa ao 

dito João de Barros dizendo que lhes dera vender por 500 cruzados e outrossim 

é verdade que há muitos nos que o dito Barros está de posse do dito porto e 

que arrendou ao dito Martim Ferreira de São Vicente por três anos por 500 

cruzados e era verdade que o dito Barros sempre dera licença para o dito Porto  

para irem resgatar e que os procuradores dele na dita terra também davam. 

Disse que viu e ouviu pessoas que pediam licenças e iam nos navios que se 

concertavam ou em dinheiro ou em búzios345. 

 

Conforme o trecho acima, mais uma vez era reforçada a questão do arrendamento e da 

concessão de licenças que eram pagas em dinheiro ou búzios. Importa observar que esta é a 

única testemunha que não fez negócios com os procuradores de Barros ou estava envolvida de 

alguma forma com as concessões de licenças, como Fernão de Holanda, que atuou como 

procurador do donatário. É plausível supor que estas testemunhas tinham interesses envolvidos 

nesta querela. De alguma forma, poderia ser mais vantajoso para as testemunhas afirmar que o 

Porto de Búzios pertencia a Barros e impedir que o capitão de Itamaracá continuasse 

concedendo licenças. Esta percepção pertence ao campo das hipóteses.   

Importa observar que a certidão dos limites entre a capitania de João de Barros e a Ilha 

de Itamaracá, apresenta elementos para pensar a constituição territorial da capitania. Acredita-

se que a questão da posse da capitania poderia estar associada justamente à exploração do porto 

e não necessariamente a uma ocupação efetiva do território com povoação, organização da 

defesa, criação de vilas, etc.  

O estabelecimento deste quadro na capitania era de conhecimento do rei D. Sebastião que 

apenas três anos antes da certidão em análise, proibiu a ida de qualquer morador de outras 

capitanias e do reino para a “Terra dos Potiguara”, como foi visto no alvará de 1561. Tal situação 

pode ser explicada pela própria condição de João de Barros como homem influente na Corte e 

detentor de um dos cargos mais importantes da administração ultramarina. Como feitor da Casa 

da Índia, Barros estava a par de todo tipo de informação sobre o comércio marítimo. O capitão 

donatário, impossibilitado de empreender a colonização na sua mais extensa capitania no Brasil, 

procurou, de outra forma, garantir a posse do território sob sua jurisdição e ainda obter lucro 

com a exploração da área conhecida como Porto de Búzios. Na crônica colonial, podem ser 

encontradas notícias sobre o Porto de Búzios no registro de Gabriel Soares de Sousa em seu 

                                                 
345 BAIÃO, António. Op. cit. p. 342 
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Tratado Descritivo do Brasil em 1587: 

 

“Entre esta ponta e o Porto dos Búzios está a enseada de Tabatinga, onde 

também há surgidouro e abrigada para navios em que detrás da ponta 

costumavam ancorar naus francesas e fazer sua carga de pau de tinta”346.  

 

Sobre a localização do Porto de Búzios, Sousa afirmou que distava cerca de 10 léguas do 

rio Potengi e era o principal ponto de desembarque e abastecimento dos caravelões franceses347. 

O pesquisador Olavo de Medeiros contestou a localização informada por Sousa afirmando que 

a região conhecida como Porto de Búzios ficava localizado na barra do rio Pirangi, distante 

cerca de cinco léguas no rio Potengi348.  A área no entorno do Porto de Búzios foi um importante 

ponto de exploração da costa não apenas para os moradores das capitanias que iam resgatar 

búzios ou carregar pau-brasil, mas também para os franceses que estabeleceram importantes 

alianças com os Potiguara ao longo dos anos. 

 

2.3 – Os limites da “Terra dos Potiguara” 

De um modo geral, a questão sobre os limites das capitanias gerou muitos debates na 

historiografia. Os embaraços com as medidas em léguas ou com os pontos geográficos de 

referência acrescidos da clássica representação das capitanias divididas no sentido leste para o 

oeste e com linhas paralelas à Linha do Equador não contribuiu muito para a resolução do 

problema da compreensão do como estavam configurados aqueles territórios. Ressalta-se que 

este intento não revela a realidade do conhecimento das terras naquela época, ainda mais 

tratando-se do século XVI, quando a colonização era fundamentalmente marcada pela ocupação 

das pequenas porções de terra nas regiões litorâneas.  No entanto, proporciona uma reflexão 

sobre como se representavam as capitanias antes e como elas são representadas atualmente.  

 Neste quadro, a situação da capitania de João de Barros é marcada por uma singularidade 

no texto da carta de doação que resultou em diferentes interpretações sobre qual seria o território 

pertencente à jurisdição do donatário. Assim, busca-se apesentar as principais discussões e as 

novas hipóteses que lançam luz sobre a configuração de uma nova conformação territorial da 

capitania de João de Barros. São conhecidas as doações das capitanias do Brasil, realizadas 

entre 1534 e 1536. No entanto, retoma-se aqui o quadro das doações a fim de problematizar 

                                                 
346 SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. p. 15.  

347 SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. p. 14. 

348 MEDEIROS FILHO, Olavo. Aconteceu na Capitania do Rio Grande. Natal: Depto. Estadual de Imprensa, 

1997, p. 19.  
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alguns aspectos sobre as doações destinadas a João de Barros: 

 

Quadro 1 – Senhorios doados entre 1534-36. 

 

 

Capitão donatário 

Capitania/locali

dade 

Data da carta 

de doação 

Data da carta 

de foral 

 

Léguas de 

costa 

 

Duarte Coelho 

 

Pernambuco 

 

10/03/1534 

 

24/09/1534 

 

60 

 

Francisco Pereira 

Coutinho 

 

 

Bahia 

 

 

05/04/1534 

 

 

26/08/1534 

 

 

50 

 

Pedro do Campo 

Tourinho 

 

 

Porto Seguro 

 

 

27/05/1534 

 

 

23/09/1534 

 

50 

 

Vasco Fernandes 

Coutinho 

 

 

Espírito Santo 

 

 

01/06/1534 

 

 

07/10/1534 

 

50 

 

Jorge de Figueiredo 

Correia 

 

 

Ilhéus 

 

 

26/06/1534 

 

 

01/04/1535 

 

 

50 

 

Martim Afonso de 

Sousa 

 

São Vicente 

 

20/01/1535 

 

06/10/1534 

 

100 

 

Pero Lopes de Sousa 

 

Itamaracá e 

Santo Amaro 

 

21/01/1535 

 

06/10/1534 

 

50 + 30 

 

 

João de Barros 

1º lote no Rio 

Grande 

1º lote no 

Maranhão 

 

 

08/03/1535 

 

 

11/03/1535 

 

 

50 + 25 

 

 

Aires da Cunha 

2º lote no Rio 

Grande 

2º lote no 

Maranhão 

 

s/d 

 

 

11/03/1535 

 

 

50 +25 

 

Fernão Álvares de 

Andrade 

 

Maranhão 

 

 

s/d 

 

s/d 

 

 

75 

 

Antônio Cardoso de 

Barros 

 

 

Ceará 

 

 

19/11/1535 

 

 

20/11/1535 

 

 

40 

 

 

Pero de Góis 

 

 

São Tomé 

 

 

28/01/1536 

 

 

29/02/1536 

 

 

30 
 

Fonte: MÊREA, Paulo. Op. cit. p. 172; CHORÃO, Maria José Mexia Bigotte. Op. Cit. pp. 11-131; GALLO, 

Alberto. A divisão do Brasil em 1534-36: uma nova hipótese. Estudos Ibero-Americanos, PUCRS, v. XXVII, N.2, 

p. 145-192, dezembro de 2002 e CINTRA, Jorge Pimentel. Reconstruindo o mapa das capitanias hereditárias. 

Anais do Museu Paulista. vol.21 nº.2, dez/2013. 

 

 

Inicialmente, algumas observações precisam ser feitas com relação ao quadro acima. A 
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questão dos nomes das capitanias é um ponto a ser discutido, pois geralmente se confunde o 

nome da capitania com a localidade atual349. Optou-se por colocar os nomes mais conhecidos 

das capitanias. Mas é importante apontar que uma análise atenta da documentação do século 

XVI revela que alguns nomes de capitanias surgiram anos depois das concessões. A capitania 

doada a João de Barros é um desses casos, pois não foi encontrado nos documentos enviados 

pelo donatário para a Coroa e vice-versa, o uso do nome “capitania do Rio do Grande”. Nos 

primeiros anos da implementação do sistema das capitanias, a extensa área ao norte da capitania 

de Itamaracá era conhecida como “Terra dos Potiguara”, área que incluía o senhorio de João de 

Barros. Em alvará de 1561, o rei D. Sebastião (1557-1578) escrevera: 

 

[…] Eu, El rei faço saber a quantos este meu alvará virem que João de Barros, 

feitor das Casas da Índia e da Mina me enviou dizer que El rei, meu senhor e 

avô que a santa glória aja, lhe fez mercê de uma capitania na costa do Brasil 

nas terras de Santa Cruz onde se chama Potiguara[...]350 
 

 A denominação Rio Grande é encontrada apenas em documentos do final do século 

XVI351. Nesse sentido, as cartas de doação não continham o nome de “batismo” das capitanias, 

apenas faziam referência aos pontos geográficos que identificavam os limites das capitanias. 

Todavia, em alguns casos, os nomes dos pontos limites corresponderam, posteriormente, ao 

nome da capitania como foi o caso da capitania da Baía de Todos os Santos. 

Outra observação importante sobre o quadro 1 diz respeito às doações de João de Barros 

e Aires da Cunha, um caso excepcional no quadro das doações devido à existência de dois 

senhorios separados em diferentes localidades em capitanias supostamente comuns. Entretanto, 

o texto da carta de doação de João de Barros não deixa dúvidas sobre a concessão régia de duas 

capitanias diferentes, como é possível constatar pela análise do trecho abaixo: 

 

[…] entre as ditas capitanias que assim ordenei foi uma capitania de cem 

léguas e a cada um cinquenta léguas para delas fazer mercê a João de Barros 

e Aires da Cunha fidalgos de minha casa as quais cem léguas começarão da 

parte onde se acabam as trinta léguas de Pero Lopes de Sousa da banda do 

norte e correrão para a dita banda do norte ao longo da costa tanto quanto 

couber nas ditas cem léguas e os ditos João de Barros e Aires da Cunha as 

                                                 
349 É o caso do estudo de Maria José Mexia Bigotte Chorão. A paleógrafa comete um equívoco ao classificar o 

foral da capitania de 50 léguas destinado a João de Barros como foral da capitania do Pará quando na verdade é o 

foral da capitania do Rio Grande. CHORÃO, Maria José Mexia Bigotte. Op. cit. p. 109. 

350 “Mercê a João de Barros referente à sua capitania do Brasil”. BAIÃO, António. Op. cit. pp. 293-295. 

351 Um dos exemplos é o seguinte mandado “MANDADO do provedor e contador da Fazenda Real da capitania 

de Pernambuco, Diogo Sirne, ordenando ao feitor e almoxarife da Fazenda Real da mesma capitania, Mateus de 

Freitas de Azevedo, que efetue pagamento ao ferreiro Afonso Gonçalves, referente a aquisição de ferramentas e 

utensílios destinados à jornada do Rio Grande”. 1597, novembro, 10, Olinda. AHU-PE-PA cx. 1, doc. 10. 
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hão de repartir entre si igualmente de maneira que cada um deles fiquem com 

sua capitania de cinquenta léguas [...]352 

 

Portanto, ao realizar a divisão de modo que cada donatário ficasse responsável pelo 

governo de uma capitania de 50 léguas o rei legitimou a doação de duas capitanias distintas em 

termos territoriais e jurídicos como se verá adiante. Uma das hipóteses que pode explicar o 

porquê da menção de uma doação conjunta de 100 léguas que deveriam ser repartidas 

igualmente entre os donatários poderia estar relacionada a uma prévia associação entre João de 

Barros e Aires da Cunha para o empreendimento da expedição de 1535353.  

 A ideia de uma doação conjunta que formaria um único grande senhorio foi uma 

interpretação elaborada a posteriori que influenciou o estudo da constituição territorial da futura 

capitania do Rio Grande, pois a capitania passou a ser pensada e representada como um grande 

território único desde a sua doação. No entanto, é necessário desnaturalizar esta interpretação 

buscando o princípio dela para então refutar alguns pontos e revisar as tradicionais 

representações da capitania. 

A questão sobre a existência de um único senhorio nas capitanias localizadas no norte 

pode parecer um pouco mais complicada se tiver como base de consulta um importante mapa 

da época. Luís Teixeira Albernaz354 foi cosmógrafo do reino e desenhou o mapa com base nas 

informações que coletou pessoalmente no Brasil no ano de 1574355. O mapa produzido, cujo 

título é Roteiro de todos os sinaes conhecimentos, fundos, baixos, alturas e derrotas que ha na 

Costa do Brasil desdo cabo de Sano Agostinho até o estreio de Fernão de Magalhães, trata-se 

de um mapa geral da América portuguesa e teve como principal tema as capitanias hereditárias, 

nomeadas pelo donatário ou capitão de cada uma: 

 

 

 

 

                                                 
352 No final da carta de doação destinada a João de Barros, o rei informava que mandou fazer uma carta para 

Aires da Cunha da concessão das outras 50 léguas. Como mencionado anteriormente, desta carta restam apenas 

poucos fragmentos. ANTT, Chancelaria de D. João III, Livro 7, fol. 146v-147v. 

353 Hipótese já discutida no primeiro capítulo deste trabalho.  

354 Luís Teixeira Albernaz recebeu sua carta de ofício como cosmógrafo do reino em 1564. A produção cartográ-

fica da família Albernaz abrange três gerações: Luís Teixeira (1564 a 1613), seu filho João Teixeira Albernaz I, 

(o Velho, 1602-1666) e o filho deste, João Teixeira Albernaz II (o Moço, 1627-1675), todos cosmógrafos oficiais 

do Reino de Portugal. In: Albernaz, Família. Disponível em http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/b00.html. 

Acesso em 10 de junho de 2018.  

355 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. vol. 

23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 

http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/b00.html
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Figura 1 – Roteiro dos Sinais de Luís Teixeira Albernaz (c. 1586) 

 

 
 
Fonte: Roteiro de todos os sinaes conhecimentos, fundos, baixos, alturas e derrotas que ha na Costa do Brasil desdo cabo de 

Sano Agostinho até o estreio de Fernão de Magalhães (c.1586); versão restaurada. Edição preparada por Max Justo Guedes. 

Reprodução fac-similar do ms. 51-IV-38 da Biblioteca da Ajuda. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, Ministério da 

Educação e Cultura, 1968. 

 

Na parte destacada em vermelho, está escrito “Capitania de João de Barros”; em direção 

ao sul aparecem respectivamente: Capitania de Francisco Barreto (Itamaracá); Capitania de 

Jorge de Albuquerque (Pernambuco); “Sua Magestade” (Bahia); Capitania de Francisco 

Giraldes (Ilhéus); Capitania do Duque de Aveiro (Porto Seguro); Capitania do Duque de Aveiro 

(Porto Seguro); Capitania de Vasco Fernandes Coutinho (Espírito Santo); Capitania de Pero de 

Góis (Capitania de São Thomé) e, por fim, Capitania de Lopo de Sousa (São Vicente, Santo 
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Amaro e Santana). O engenheiro Jorge Pimentel Cintra356 estudou mais recentemente a questão 

da disposição das donatarias neste mapa e apontou não somente os aspectos técnicos e físicos, 

mas também os equívocos em relação aos aspectos históricos357. 

Inicialmente, a data atribuída ao mapa, 1586, tendo como base os nomes dos donatários 

é problemática, pois, neste ano, por exemplo, João de Barros já havia falecido358. Assim, no 

mapa deveria constar o nome do herdeiro do capitão donatário. Por esta e outras questões, 

Cintra afirma que “um mapa não deve ser considerado um retrato fiel, uma fotografia da 

realidade em determinada época”359. Deve-se levar em consideração o tempo de confecção do 

mapa que, muitas vezes, é publicado anos depois do processo de pesquisa e produção.  

Sobre essa questão, a historiadora Iris Kantor chama atenção para o fato de que os mapas 

não possuíam uma aura de fidedignidade antes do século XVII. Os mapas do século XVI 

estavam mais próximos dos bens artísticos, com suas alegorias e figurações, que completavam 

os vazios das cartas geográficas 360 . Alguns elementos do mapa de Albernaz podem ser 

relacionados a esta percepção mais artística da representação, como as cores, a rosa dos ventos, 

o tipo e o desenho da letra.  

Por outro lado, classificar o mapa de Albernaz como um bem unicamente artístico não é 

de todo correto. Como afirma a historiadora Júnia Furtado, “o mapa é uma forma de poder e 

sua linguagem nunca é neutra”361. A julgar pelo fato de Albernaz ter confeccionado o mapa no 

âmbito do seu ofício de cosmógrafo-mor do reino, é mais provável que este mapa represente 

certos interesses da própria Coroa. 

 Cintra chama a atenção para o fato deste mapa possuir uma notável riqueza do ponto de 

vista da toponímia, “[...] mais de 190 nomes ao longo da costa, cerca de 20 no Atlântico e mais 

de 30 rios nomeados no interior do continente. Isso representa mais que o dobro de informação 

do mapa de Diogo Homem, de 1558” 362 . Nesse sentido, o mapa expressa o progressivo 

conhecimento de toda a costa e os avanços da interiorização. Além disso, constam no mapa 

algumas áreas correspondentes à América hispânica e com topônimos escritos em espanhol. Tal 

fato, fez com que Jaime Cortesão deduzisse que este mapa era posterior a 1580, portanto, no 

                                                 
356 Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  

357 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. vol. 

23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 

358 João de Barros faleceu no dia 20 de outubro de 1570.  

359 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. 

vol. 23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 

360 KANTOR, Iris. Usos diplomáticos da Ilha-Brasil: polêmicas cartográficas e historiográficas. VARIA História, 

Belo Horizonte, vol. 23, nº 37, Jan/Jun. 2007, p. 70-80. 

361 FURTADO, Júnia Ferreira. O mapa que inventou o Brasil. Rio de Janeiro: Editora Versal, 2013, p. 19.  

362 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. vol. 

23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 



110 

 

período da União de Coroas (1580-1640), quando provavelmente circulavam mais informações 

em Portugal sobre as áreas sob o domínio de Castela363 . Nesse sentido, o trabalho de Albernaz 

poderia fazer parte dos objetivos da Coroa de reconhecimento deste imenso território ante o 

novo contexto político de inserção do Brasil na Monarquia Hispânica.  

Sobre os nomes dos donatários em cada capitania, Cintra atenta para o fato de que são 

necessárias algumas observações. Iniciando a análise pelas capitanias do sul, tem-se que Lopo 

de Sousa constava como donatário das capitanias de São Vicente, Santana e Santo Amaro. Isso 

deve-se ao parentesco de Lopo de Sousa com D. Isabel de Lima de Sousa e Miranda, neta do 

primeiro donatário de Itamaracá, Pero Lopes de Sousa, e, por questões de sucessão, era 

donatária das capitanias do avô. D. Isabel havia se casado com Francisco de Barreto, que 

aparece como donatário de Itamaracá. No entanto, D. Isabel não teve filhos, e, antes de sua 

morte, repassou as donatarias de Pero Lopes de Sousa para seu primo Lopo de Sousa, neto de 

Martim Afonso de Sousa, primeiro donatário de São Vicente. Assim, Lopo de Sousa herdou as 

três capitanias (Itamaracá, Santo Amaro e Santana) até sua morte em 15 de outubro de 1610, 

quando sua irmã, Mariana de Sousa Guerra, a condessa de Vimieiro assumiu as capitanias. É a 

partir dessa sucessão que se inicia o longo processo por parte de Luís de Castro, conde de 

Monsanto, filho de D. Inês Pimentel e neto de Martim Afonso de Sousa364.  

Na “Capitania de Pero de Góis”, Cintra indica mais um equívoco, pois na década de 1580, 

Góis já havia falecido, e o novo capitão donatário era seu filho, Gil Góis.  Foi mantida a 

condição de donataria até 1619, quando a Coroa efetivou a compra365. Portanto, deveria constar 

nesta capitania o nome do novo capitão donatário. O mesmo equívoco de Albernaz é constatado 

no caso da “Capitania de Vasco Fernandes Coutinho”, pois o filho, homônimo do primeiro 

capitão donatário, já havia falecido, em 1561, e sua esposa, D. Luisa Grinalda, havia repassado 

o governo da capitania para o sobrinho Francisco de Aguiar Coutinho na década de 1580366.  

Na capitania de Porto Seguro, Albernaz registrou o nome do Duque de Aveiro que, neste 

caso não se tratava do primeiro Duque de Aveiro (D. João de Lencastre) que havia efetuado a 

compra da capitania de Leonor do Campo, filha do primeiro donatário, Pero do Campo 

Tourinho, pois o duque havia falecido no ano de 1571. A referência de Albernaz muito 

                                                 
363 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. vol. 

23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 

364 Para um estudo aprofundado sobre este processo ver BARBALHO VELEZ, Luciana de Carvalho. Donatários 

e administração colonial: a capitania de Itamaracá e a Casa da Cascais (1692-1763). Rio de Janeiro, 348 f. Tese 

(Doutorado em História) –Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense. 

365 SALDANHA, António Vasconcelos de. Op. cit. p. 393.  

366 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. vol. 

23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 
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provavelmente é ao filho do primeiro duque367, segundo Jorge Cintra.  

Já o caso da capitania de Ilhéus onde consta “Capitania de Francisco Giraldes”, este era 

filho do banqueiro Lucas Giraldes, que havia comprado a capitania de Jerônimo de Figueiredo 

Alarcão. Lucas Giraldes falece em 1565, data em que seu filho assumiu a capitania. No ano de 

1588, Francisco Giraldes, que estava em Lisboa e era do Conselho do rei, fora nomeado 

Governador Geral do Brasil, mas devido aos problemas de navegação que enfrentou na viagem 

não chegou ao Brasil para assumir o cargo368. A capitania da Baía de Todos os Santos consta 

como “De Sua Magestade” e de fato a compra da capitania já havia sido efetivada desde 1576, 

como visto anteriormente neste estudo. Na donataria de Pernambuco, lê-se o nome de Jorge de 

Albuquerque Coelho, filho do primeiro donatário, Duarte Coelho Pereira, que havia falecido, 

em 1551369. 

Um detalhe importante a ser observado no mapa de Luís Teixeira Albernaz diz respeito 

ao quinhão de terra indicado como pertencente a João de Barros como é possível observar no 

recorte abaixo: 

Figura 2 – Representação da capitania de João de Barros no Roteiro dos Sinais de Luís 

Teixeira Albernaz (c. 1586) 

 

 

Fonte: Roteiro de todos os sinais na costa do Brasil; versão restaurada. Edição preparada por Max Justo 

Guedes. Reprodução fac-similar do ms. 51-IV-38 da Biblioteca da Ajuda. Rio de Janeiro: Instituto Nacional 

do Livro, Ministério da Educação e Cultura, 1968. 

 

 

 Esta representação indica que as capitanias doadas à Aires da Cunha, Antônio Cardoso 

de Barros e Fernão Álvares de Andrade passaram a corresponder a um grande senhorio 

                                                 
367 CINTRA, Jorge Pimentel. As capitanias hereditárias no mapa de Luís Teixeira. Anais do Museu Paulista. vol. 

23, nº 2. São Paulo. Jul./Dez. 2015. 

368 VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. 373.  

369 FREITAS, Jordão. Op. cit. p. 192.  
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pertencente a João de Barros. Tal possibilidade, como bem apontou Cintra, somente poderia ser 

plausível se Barros houvesse empreendido a compra das demais capitanias. No entanto, esta 

hipótese não se sustenta quando confrontada com a documentação referente tanto ao donatário 

como a sua família, após sua morte, em 1570370. Sabe-se que os capitães mencionados não 

lograram êxito em suas tentativas para ocupar as capitanias. Como visto anteriormente, Cunha 

faleceu no Maranhão, em 1535; Fernão Álvares de Andrade estava no reino e era falecido371 em 

1552, e de Antônio Cardoso de Barros não se conhece nenhuma tentativa de ocupação das terras 

de sua capitania, mas se supõe que tenham sido revertidas para a Coroa, em 1549, quando veio 

ao Brasil junto com Tomé de Sousa e foi nomeado provedor-mor da Fazenda372.  

Dos fatos apresentados, não é possível depreender que João de Barros tenha se tornado 

donatário das outras capitanias, como se o fato de outros capitães não terem logrado êxito nas 

tentativas de conquista das capitanias tivesse resultado diretamente na transmissão de poderes 

para Barros, algo que também não se sustenta de acordo com as cartas de doação e de foral. 

Ademais, não se conhece nenhuma outra evidência documental que corrobore com esta 

perspectiva. A explicação mais crível para tal representação do grande senhorio de Barros está 

relacionada à possível falta de conhecimento de Albernaz com relação aos dispositivos legais 

dos diplomas régios que instituíram as capitanias. 

Por outro lado, uma questão importante a ser levada em consideração era o fato de 

Albernaz, como cosmógrafo no reino, ter exercido sua atividade no centro oficial da cartografia 

portuguesa: o Armazém da Guiné e da Índia373. A necessidade de conhecimento com relação as 

rotas de navegação onde transcorreria o comércio exigia dos funcionários um bom 

conhecimento do espaço ultramarino e para isso contavam com o trabalho dos cosmógrafos. 

Além disso, eram nestes armazéns que os mapas confeccionados eram guardados 374 . 

Considerando-se a data de nomeação de Albernaz para assumir o ofício de cosmógrafo (1564), 

é provável que ele tenha trabalhado diretamente com João de Barros e, neste caso, tinha 

conhecimento da morte do donatário no ano de 1570. Diante de tal hipótese, o fato do 

cosmógrafo de nomear as capitanias como pertencentes à João de Barros nesta representação 

da década de 1580 abre campo para uma investigação pormenorizada a respeito do propósito 

                                                 
370 Questão que será melhor explanada no capítulo 3 deste estudo.  

371 FREITAS, Jordão. Op. cit. p. 207.  

372 FREITAS, Jordão. Op. cit. p. 211.  

373 CORTESÃO, Armando. Cartografia portuguesa antiga. Lisboa: Comissão Executiva das Comemorações do 

Quinto Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960. p. 166. Apud CINTRA, Jorge Pimentel. Reconstruindo 

o mapa das capitanias hereditárias. Anais do Museu Paulista. vol. 21 nº. 2, dez/2013. 

374 BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento: de Gutemberg a Diderot. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

p. 61. 
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desta opção.  

 

2.3.1 – Discussões mais recentes sobre os limites das capitanias (1534-36) 

 

No século XIX, mais especificamente, em 1854, Francisco Adolfo Varnhagen lançou na 

sua História Geral do Brasil, uma versão do mapa das capitanias de 1534-36.  Esta versão é 

considerada clássica e bem difundida nos materiais didáticos de História no ensino básico.  

Existem algumas releituras com cores e representação das linhas imaginárias que dividem as 

capitanias. No entanto, essas linhas não existiam na representação original de Varnhagen, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 3 – Representação do mapa das capitanias hereditárias – Varnhagen (1854) 

 

 

 

Fonte: VARNHAGEN, Francisco Adolfo.  História Geral do Brasil. Apud CINTRA, Jorge Pimentel. 

Reconstruindo o mapa das capitanias hereditárias. Anais do Museu Paulista. vol.21 nº.2, dez/2013. 
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Como é possível observar, na lateral direita de cima para baixo existe uma sequência de 

números romanos e no canto inferior direito, uma legenda especificando os nomes de cada 

capitão donatário na seguinte ordem: I – Martim Afonso; II – Pero Lopes; III- Pero de Góis; IV 

– Vasco Fernandes Coutinho; V – Pedro do Campo Tourinho; VI – Jorge de Figueiredo; VII – 

Francisco Pereira; VIII – Duarte Coelho; IX – João de Barros; X – Aires da Cunha; XI – 

Antônio Cardoso de Barros e, XII – Fernand Álvares d’Andrade. Nas áreas destacadas em 

vermelho, encontram-se as localidades definidas por Varnhagen como sendo as capitanias de 

Aires da Cunha e João de Barros, demonstrando que ambos donatários possuíam uma capitania 

para os dois ao norte de Itamaracá e outra capitania em conjunto na região da Abra de Diogo 

Leite, na região do rio Maranhão. 

Nos Comentários à sua edição crítica do Tratado descritivo do Brasil em 1587, de Gabriel 

Soares de Sousa, Francisco Adolfo de Varnhagen lançou uma interpretação a respeito das 

doações destinadas a Barros e Cunha que exige análise mais detalhada: 

 

É hoje sabido pelos documentos que encontramos na Torre do Tombo, como 

esta capitania de Barros era mista, sendo ele donatário ao mesmo tempo que 

Fernão Álvares de Andrade e Aires da Cunha de 225 léguas de costa, e não de 

cinquenta somente para ele375. 
 

A questão da afirmação da Varnhagen sobre a existência de único senhorio é curiosa haja 

vista o fato de a mesma ter sido feita em um comentário ao item que trata justamente da 

delimitação do senhorio de João de Barros. Na parte ‘Em que declara a terra e costa do porto 

dos Búzios até a baía da Traição, e como João de Barros mandou povoar a sua capitania’, 

consta que: 

 

Deste porto (Porto de Búzios) para baixo, pouco mais ou menos, se estende a 

capitania de João de Barros, feitor que foi da Casa da Índia, a quem El Rei D. 

João III de Portugal fez mercê de cinquenta léguas de costa partindo com a 

capitania de Pero Lopes de Sousa, de Itamaracá376. 
 

 

Neste relato, datado de 1587, o Porto de Búzio é reconhecido pelo cronista como parte da 

capitania de João de Barros, mais especificamente como o limite norte da capitania. Contudo, 

tal afirmação deve ser revista com base na própria definição das léguas doadas ao donatário. Se, 

                                                 
375  Comentário de Varnhagen em SOUSA, Gabriel Soares de. Tratado descritivo do Brasil em 1587. Edição 

castigada pelo estudo e exame de muitos códices manuscritos existentes no Brasil, em Portugal, Espanha e França, 

e acrescentada de alguns comentários a obra por Francisco Adolpho de Varnhagen. Segunda Edição mais correcta 

e acrescentaria com um aditamento. Rio de Janeiro: Typographia de João Ignacio da Silva, 1879, pp. 334-35. 

Disponível em: https://archive.org/details/tratadodescriti00varngoog Acesso em 7 de agosto de 2017.  

376  SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. pp. 14-15. 

https://archive.org/details/tratadodescriti00varngoog
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como afirma Sousa, a capitania de Barros começava no Porto de Búzios em direção ao sul até 

a capitania de Itamaracá e a divisa entre as duas capitanias era a Baía da Traição, a capitania 

não teria uma extensão de 50 léguas. Como consta na certidão sobre os limites da capitania de 

Barros e da capitania de Itamaracá, o Porto de Búzios estava em uma localidade, chamada pelos 

Potiguara de Piramgipe, posteriormente conhecida como Pirangi, área localizada a 20 léguas 

da Baía da Traição aproximadamente. A afirmação de Sousa pode ser um indicativo de que o 

reconhecimento da extensão territorial da capitania de Barros tinha como base a informação 

sobre o fato de o donatário ter explorado, aparentemente, apenas o Porto de Búzios, 

desconsiderando o restante das léguas doadas.  

Já a afirmação de Varnhagen,  sobre a existência de um único senhorio, pode ter tido como 

base a leitura conjunta da carta de doação dada a João de Barros e da carta de Doação das minas 

de ouro e prata das respectivas capitanias de João de Barros e outros de 18 de junho de 1535, 

pois na segunda carta consta a descrição do território doado aos três capitães donatários que 

receberem a mercê de explorar minas de ouro e prata em suas capitanias: 

 
[…] a quantos esta minha carta virem faço saber que eu tenho feito doação e 

mercê a Fernão Álvares de Andrade do meu Conselho e meu Tesoureiro mor 

e a Aires da Cunha fidalgo de minha casa e a João de Barros, feitor das Casas 

da Índia e Mina para eles e todos seus filhos, netos, herdeiros sucessores de 

juro e herdade para sempre da capitania e governança de duzentas e vinte 

léguas de terra na minha costa e terras do Brasil repartidas em capitanias. 

Nesta maneira convém a saber ao dito Fernão Álvares setenta e cinco léguas 

que começam do Cabo de Todos os Santos da banda do leste e vai correndo 

para oeste até o rio que está junto com o Rio da Cruz e aos ditos Aires da 

Cunha e João de Barros cento e cinquenta léguas convém a saber cem léguas 

que começam onde se acaba a capitania de Pero Lopes de Sousa da banda do 

norte e correm por a dita banda do norte ao longo da costa tanto quanto couber 

nas ditas cem léguas e as cinquenta léguas que começam da terra de Diogo 

Leite da banda do leste e se acabam no Cabo de Todos os Santos da banda 

leste do rio do Maranhão segundo mais inteiramente é conteúdo e declarado 

nas Cartas e Doações [...]377. 
 

Da descrição feita pelo rei nesta carta, fica entendido que João de Barros e Aires da Cunha 

receberam juntos 150 léguas de terra, estendidas as 100 léguas onde terminava a capitania de 

Itamaracá, de Pero Lopes de Sousa, ao norte, e mais 50 léguas que iniciavam na localidade 

conhecida como Abra de Diogo Leite e terminavam no Cabo de os Todos os Santos. Toda esta 

extensão foi interpretada por Varnhagen como um “condomínio senhorial”. 

Na década de 1920, os primeiros pesquisadores que se propuseram a escrever uma história 

geral do Rio Grande do Norte, abrangendo desde o período colonial até o período republicano, 

                                                 
377 ANTT, Chancelaria de D. João III, Liv. 21, fl. 64. 
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não tiveram acesso à carta de doação. Rocha Pombo, em História do Rio Grande do Norte 

seguiu em parte a linha do pensamento de Varnhagen, pois não tratou da ideia de um único 

senhorio entre João de Barro, Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade, mas afirmou que 

os dois primeiros receberam 100 léguas de terra em “associação”378. 

Augusto Tavares de Lyra, por sua vez, retomou algumas discussões sobre a divergência 

existente com relação ao período em que Aires da Cunha foi sócio de João de Barros, se foi no 

ato da doação a Barros ou depois379. Lyra afirmou que não conhecia a carta de doação de Barros, 

mas acreditava que o próprio texto da carta de foral resolvia a questão, pois cada um dos 

donatários possuía carta de foral expedida no mesmo dia referente à doação de 50 léguas para 

cada um380. Assim, Lyra afirmou que o fato de os dois donatários possuírem cartas de doação e 

cartas de foral distintas, indicava a existência de duas capitanias e não apenas uma grande 

capitania de 100 léguas para os dois381.   

O historiador italiano Alberto Gallo, em artigo no qual apresenta uma nova hipótese sobre 

a divisão das capitanias, recorda que Varnhagen, durante muitos anos, fora o único pesquisador 

brasileiro a ter contato com as cartas de doação das capitanias resguardadas no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo e um dos únicos a representar a divisão das capitanias sobre um 

mapa da América do Sul após o conhecimento destas cartas 382 . Com efeito, sua teoria do 

condomínio senhorial não pode ter se sustentado pela falta de acesso ao conteúdo das cartas de 

doação. 

Alberto Gallo desconstrói a afirmação de Varnhagen, demonstrando que os documentos 

mencionados acima apontam justamente para a compreensão contrária. Os territórios de cada 

uma das capitanias dos donatários estavam bem delimitados. Apesar de não se conhecer até os 

dias atuais a carta de doação dada a Fernão Álvares de Andrade e as cartas de doação das 

capitanias de João de Barros e Aires da Cunha no Maranhão, o rei deixava claro na carta de 

doação das minas a existência dessas cartas de doação e o fato de os limites geográficos terem 

sido devidamente descritos nos referidos documentos. Ademais, as doações possuíam caráter 

pessoal e indivisível, que não admitia a possibilidade da coexistência de dois capitães donatários 

em uma única capitania, vide o conjunto de regras de sucessão e transmissão dos poderes 

                                                 
378 POMBO, Rocha. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Editores anuários do Brasil, 1922. p. 17.  

379 LYRA, Augusto Tavares de. História do Rio Grande do Norte. – 3 ed. Natal: EDUFRN, 2008, p. 25.  

380 Ibidem, Idem. 

381 Ibidem, Idem 

382 A clássica representação da divisão das capitanias feita por Varnhagen é revista no estudo de GALLO, 

Alberto. A divisão do Brasil em 1534-36: uma nova hipótese. Estudos Ibero-Americanos, PUCRS, v. XXVII, 

N.2, p. 145-192, dezembro de 2002, p. 150. 
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senhoriais presentes nas cartas de doação383. Os capitães não poderiam, em nenhuma hipótese, 

partilhar a capitania, e, caso agissem em contrário, perderiam o direito sobre a doação, e a 

capitania seria repassada diretamente para o próximo donatário de acordo com a ordem de 

sucessão. 

Refutada a questão da existência de um único senhorio para Barros, Aires da Cunha e 

Fernão Álvares de Andrade, cabe apontar outra questão sobre os limites das capitanias. Na carta 

de doação destinada a Barros consta a doação de 100 léguas de terra para ele e Cunha. Tal 

extensão deveria ser dividida em duas capitanias de 50 léguas cada, sem a especificação de 

quais seriam os pontos limites entres estas capitanias ou quem ficaria com qual. O rei deixou 

os capitães donatários livres para proceder a divisão contanto que fosse respeitado o limite das 

50 léguas. O mesmo pode ser constatado no trecho da carta de Doação das minas, mencionada 

acima. Esta falta de definição do quinhão destinado a cada capitão, fez com que alguns autores 

confundissem as localidades a qual carta de foral destinada a Barros fazia referência.  

 Luís da Câmara Cascudo, em sua História do Rio Grande do Norte384,  logo na primeira 

página, afirma desconhecer a carta de doação da capitania destinada a Barros, mas conhecia a 

carta de foral de uma capitania no Maranhão que também era senhorio do feitor da Casa da 

Índia385
. Supõe-se que Cascudo conhecia a própria carta de foral da capitania que viria a ser o 

Rio Grande, pois, na região do Maranhão, Barros havia recebido uma capitania de 25 léguas, a 

qual não se sabe o paradeiro da carta de doação e nem da carta de foral. Soube-se da existência 

dessa doação, inicialmente, graças à carta de Doação das minas. 

O problema, aparentemente, era que se esperava que existisse uma carta de foral das 100 

léguas doadas em conjunto para os dois donatários. Mas, como já foi explicado, tratava-se de 

duas capitanias distintas e, portanto, possuíam duas cartas de doação. Como o próprio rei 

mencionou na carta destinada para Barros, outra carta seria feita para Aires da Cunha. Para 

elucidar tal questão pode-se recorrer às datas dos referidos diplomas régios, levando-se em 

consideração que cada carta de doação era acompanhada de uma carta de foral. A diferença de 

datas entre um e outro documento era bastante variada como consta no quadro 1, podendo 

chegar à média de 4 a 6 meses de espera para a expedição do foral. No entanto, o intervalo de 

tempo entre a carta de doação e a carta de foral doadas para Barros foram de apenas três dias386, 

                                                 
383  Disposição presente na carta de doação destinada a João de Barros: “Aquele que a partir ou alhear ou 

despedaçar ou der em casamento ou para outra coisa para onde aja de ser partida ainda que seja mais piedosa por 

esse mesmo feito perca a dita capitania”. ANTT, Chancelaria de D. João III, Doações, Liv. 73, fl.27 

384 CASCUDO, Luís da Câmara. História do Rio Grande do Norte. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 

Cultura, Serviço de Documentação, 1955. 

385 Idem, p. 14. 

386 A carta de doação foi expedida no dia 8 de março de 1535 e carta de foral no dia 11 de março. Vide quadro 
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e a carta de foral de Cunha fora expedida no mesmo dia que a de Barros. Desse modo, é razoável 

supor que a carta de foral consultada por Cascudo referente a uma doação de 50 léguas para 

João de Barros, correspondia, na verdade, à doação realizada três dias antes da carta de doação 

de 100 léguas que deveriam ser divididas entres os dois capitães donatários. Portanto, trata-se 

da carta de foral da futura capitania do Rio Grande.  

A nova hipótese elaborada por Alberto Gallo sobre a representação do mapa das 

capitanias hereditárias doadas entre 1534-36, tem como base uma reinterpretação mais atual 

das informações das cartas de doação das capitanias e da carta de doação de minérios destinadas 

a João de Barros, Aires da Cunha e Fernão Álvares de Andrade. Tal hipótese revê algumas 

incongruências com relação à conformação territorial das capitanias do extremo norte e do sul. 

O autor acredita que as representações antigas são incompatíveis com os acontecimentos e 

cenários constituídos nos primeiros anos da doação das capitanias387. O mapa base para a nova 

representação utilizado por Gallo foi o de Gaspar Viegas de Paris, datado de 1534. Um dos 

resultados obtidos na nova representação elaborada pelo historiador italiano, foi representar, 

separadamente, as capitanias do imaginário "condomínio senhorial" de João de Barros e Aires 

da Cunha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.1. 

387 GALLO, Alberto. Op. cit. p. 192.  
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Figura 4 – Representação das capitanias hereditárias por Alberto Gallo  

 

 

Fonte: GALLO, Alberto. A divisão do Brasil em 1534-36: uma nova hipótese. Estudos Ibero-Americanos, 

PUCRS, v. XXVII, N.2, p. 145-192, dezembro de 2002, p. 184. 

 

Gallo utilizou os pontos de referências conhecidos como limites entre as capitanias para 
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demarcar os quinhões de cada donatário.  O número 9 representa a capitania de João de Barros 

e o número 10 a de Aires da Cunha, cada uma com 50 léguas de costa.  Esta representação está 

de acordo com o disposto na carta de doação destinada a Barros. Diferente da posição defendida 

neste trabalho com relação ao nome da capitania em meados do século XVI, o autor faz 

referência à capitania de Barros como Rio Grande.  

O número 12 corresponde à capitania de Fernão Álvares de Andrade; 11 é a capitania de 

Antônio Cardoso de Barros; número 2 de Pero Lopes de Sousa; Pernambuco é representado 

pelo número 8; em seguida, a capitania da Baía de Todos os Santos com o número 7; o número 

6 representa Ilhéus; Porto Seguro representado pelo número 5; número 4, a capitania do Espírito 

Santo; abaixo, a capitania de  Pero de Góis no número 3; número 1 representa a primeira porção 

da capitania de Martim Afonso de Sousa; número 2 capitania de Santo Amaro de Pero Lopes 

de Sousa; abaixo a segunda porção da capitania de Martim Afonso de Sousa, capitania de São 

Vicente e por último, o segundo lote de Pero Lopes de Sousa nas capitanias do sul. 

Mais recentemente, outra hipótese sobre a representação das capitanias hereditárias e que 

modifica a interpretação sobre a conformação territorial das capitanias do extremo norte foi 

lançada por Jorge Pimentel Cintra388 . Cabe salientar que Cintra afirma, em seu estudo, que 

desconhecia a hipótese de Gallo. No entanto, a proposta de Cintra parte também do objetivo de 

rever algumas constatações de Varnhagen sobre a tradicional representação das capitanias 

hereditárias com linhas retas e perpendiculares à linha imaginária de Tordesilhas. O resultado 

pode ser conferido na figura abaixo: 

Figura 5 – Representação das capitanias hereditárias por Jorge Pimentel Cintra 

 

 
    Fonte: CINTRA, Jorge Pimentel. Reconstruindo o mapa das capitanias hereditárias. Anais do Museu Paulista. 

                                                 
388 CINTRA, Jorge Pimentel. Reconstruindo o mapa das capitanias hereditárias. Anais do Museu Paulista. vol. 

21 nº. 2, dez/2013. 
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vol.21 nº.2, dez/2013. 

 

Com relação à conformação territorial da capitania de João de Barros, a representação do 

autor difere da do historiador italiano. Enquanto a representação de Gallo apresenta a divisão 

entre a capitania de Barros e Aires da Cunha com base em uma linha perpendicular, Cintra criou 

uma linha divisória entre as 100 léguas destinadas aos dois donatários demarcando as 50 léguas 

que tinham direito e denominou cada área de Rio Grande do Norte 1 e 2. Adotou a mesma opção 

ao dividir as capitanias de Barros e Cunha no Maranhão.  

Não é objetivo deste capítulo analisar as diferentes técnicas utilizadas pelos autores na 

definição dos limites das capitanias.  A ideia é refletir historicamente sobre a representação do 

território e seus significados, pois é com base nesta forma de representar que se constroem as 

identidades espaciais. Tratar do tema da capitania de João de Barros, no século XVI, perpassa 

pela necessidade de materializar, por meio de mapas, o espaço que foi concedido e, que, com o 

passar dos séculos, foi sendo transformado por avanços e recuos dos limites territoriais 

juridicamente reconhecidos. 

 O retorno a uma análise desse espaço inicial consiste em um exercício de 

desnaturalização de uma identidade espacial que foi construída pelos discursos dos documentos 

(carta de doação, carta de foral, alvarás, crônicas da época, entre outros) que expressavam não 

apenas a letra da lei ou fatos meramente descritivos, mas também os aspectos da mentalidade 

de uma época com relação àquele espaço. Durante uma boa parte do século XVI, os povos 

Potiguara senhoreavam toda a faixa litorânea desde a atual Paraíba até o baixo Jaguaribe no 

atual Ceará.  

No entanto, o capitão donatário e a própria autoridade régia, designavam a capitania de 

50 léguas ao norte de Itamaracá como “Terra dos Potiguara”, em grande medida porque a 

resistência à entrada dos luso-brasileiros no território Potiguara durante quase toda a segunda 

metade do século XVI teve um protagonismo na história da capitania. Além da condição de 

“porto dos franceses”, como pode ser considerada em toda esta extensão de terra ao longo da 

costa, que incluíam o território da futura capitania real da Paraíba fundada apenas em 1574, 

onde senhoreavam os Potiguara, principais parceiros comerciais dos franceses389 

 Mas, quando se observa nos mapas da época e nas representações atuais, se associa 

àquela divisão territorial à uma ideia de capitania do Rio Grande, que, do ponto de vista da 

                                                 
389 GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açúcares: política e economia na Capitania da Parayba, 1585-1630. 

Bauru, SP: Edusc, 2007, p. 38-49.  
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territorialização, ou seja, da ocupação efetiva do espaço, é identificada apenas após a conquista, 

em 1598.   

A donataria de João de Barros foi mantida como tal por mais de meio século mesmo sem 

o capitão ter cumprido com os deveres fundamentais de tomada de posse e colonização em um 

período marcado pela ameaça dos direitos de Portugal sobre partes do Brasil. O exame da 

posição de Barros na corte portuguesa como feitor da Casa da Índia já possibilitou a elaboração 

de algumas explicações de o porquê desta condição tão longeva de capitania donatária. Resta 

investigar os fatos que resultaram na retomada da capitania pela Coroa.  
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Capítulo 3 – De capitania donatária à capitania régia:  elementos para uma análise 

inicial 

  

Em uma carta escrita em dezembro de 1599, o Provincial da Companhia de Jesus no 

Brasil, Pero Rodrigues, relatou ao padre geral da mesma companhia, Claudio Acquaviva, que, 

devido aos “tantos males e perdas de seus vassalos” causados pelos Potiguara, o rei D. Filipe II 

“determinou de lhes acudir com remédio eficaz”, e ordenou que fosse feita guerra contra os 

índios do Rio Grande, “comarca dos Potiguara”390.  

Nos Diálogos sobre as Grandezas do Brasil, obra de Ambrósio Fernandes Brandão datada 

de 1618, ao descrever as capitanias, o personagem Bradônio relatou que a capitania do Rio 

Grande havia sido “povoada e fortificada, por mandado de Sua Majestade” e que todos os gastos 

com a defesa da capitania eram financiados pela Coroa391.  

Em 1627, Frei Vicente do Salvador, na sua História do Brasil (1500-1627),  afirmou que 

João de Barros se viu tão pobre e endividado após a primeira tentativa de conquista das 

capitanias, que não pôde mais empreender novas tentativas de povoar as terras e que, àquela 

altura, a capitania “é de Sua Majestade, por cujo mandado depois se conquistou, e se ganhou 

ao gentio Potiguar à custa de sua real fazenda"392.  

Esses são exemplos de textos da época que mencionaram episódios da conquista da 

capitania afirmando os esforços empreendidos pela Coroa para tal intento.  Afirmam também a 

                                                 
390 “Carta do P. Pero Rodrigues ao P. G. Claudio Aquaviva, Baía, 19 de dezembro de 1599”. In: LEITE, Serafim. 

História da Companhia de Jesus no Brasil, tomo I. Lisboa-Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938, p. 517. 

Apud PORTO, Maria Emilia Monteiro. Jesuítas na capitania do Rio Grande séculos XVI-XVIII: Arcaicos e 

Modernos. Tese (Doutorado em História). Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Salamanca, 2000, p. 

84-8.  

391  BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. Diálogos sobre as Grandezas do Brasil. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1736. Acesso em 9 

de junho de 2018. Ambrósio Fernandes Brandão, português nascido em 1555, era cristão-novo e viveu no Brasil 

por cerca de 25 anos, foi senhor de engenhos em Olinda e na Paraíba. HERMMAN, Jacqueline. Ambrósio 

Fernandes Brandão. In: VAINFAS, Ronaldo (Org.).  Dicionário do Brasil colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001, p. 35-6.  

392  SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil (1500-1627). Domínio Público, p 38. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000138.pdf. Acesso em 15 de junho de 2018. Vicente 

Rodrigues Palha nasceu na Bahia por volta de 1564 e faleceu entre 1636 e 1639.  Tomou o hábito de São Francisco 

em 1599 e passou a se chamar frei Vicente do Salvador. RAMINELLI, Ronald. Frei Vicente do Salvador. In: 

VAINFAS, Ronaldo (Org.).  Dicionário do Brasil colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 252-3.  

Frei Vicente do Salvador dedicou a obra ao chantre da Santa Sé e de Évora, Manuel Severim de Faria, primeiro 

biógrafo de João de Barros, como visto no primeiro capítulo desta dissertação. Segundo o autor, a obra foi dedicada 

a Faria devido ao pedido feito pelo chantre de que o frei escrevesse um “tratado das coisas do Brasil”, tal como 

consta na dedicatória. Sobre a rede de notícias mantida por Manuel Severim de Faria ver MEGIANI, Ana Paula, 

Torres. Das Palavras e das coisas curiosas: correspondência e escrita na coleção de notícias de Manuel Severim de 

Faria. Topoi, v. 8, n. 15, jul./dez. 2007, p. 24-48. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1736
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000138.pdf
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condição de capitania de “Sua Majestade” no momento da conquista ocorrida em 1598, a última 

fronteira vencida no Brasil pelas forças luso-espanholas no século XVI393. No entanto, algumas 

questões ficaram por responder sobre a entrada da antiga donataria de João de Barros no rol das 

capitanias régias, após mais de meio século como capitania donatária.  

A conversão da capitania é uma questão que deve ser pensada com base em duas 

perspectivas: a dos fatos que estavam ocorrendo na corte portuguesa e envolviam o herdeiro 

das capitanias nos anos iniciais da integração de Portugal à Monarquia Hispânica e a dos 

conflitos que eclodiram nas fronteiras das capitanias setentrionais e que impulsionaram os 

processos de conquista.  

 Como discutido na introdução deste trabalho, entre os pesquisadores que trataram do 

tema das capitanias donatárias, pairou a dúvida e, às vezes, a certeza de que  a capitania de João 

de Barros foi convertida em capitania régia no início da ascensão de D. Filipe II de Espanha 

como rei de Portugal no contexto de União das Coroas ibéricas (1580-1640), quando o herdeiro 

de Barros, Jerônimo de Barros, teria recebido uma tença pela cessão dos direitos da capitania.  

Sobre este assunto, é oportuno examinar detidamente a situação da família de João de 

Barros após sua morte, em 1570, no intuito de analisar tanto a posição como os possíveis 

interesses de Jerônimo de Barros como novo capitão donatário, principalmente com base nas 

petições que enviou aos reis D. Sebastião (1557-1578) e D. Filipe I (1581-1598).  

 

3.1 – Nos caminhos das mercês reais da família Barros 

No ano de 1568, foi nomeado em Lisboa o novo feitor da Casa da Índia, Henrique Esteves 

da Veiga 394 . O novo feitor tinha o desafio de substituir João de Barros, feitor da mesma 

instituição por três décadas. Ao contrário de Barros, que assumiu o cargo com poucos anos de 

experiência no mundo das finanças, Veiga assumiu o posto de feitor após ter servido ao rei D. 

Sebastião (1557-1578) como contador mor395. Na carta de nomeação consta que Veiga já exercia 

                                                 
393 Para uma discussão sobre a aplicação conceito de fronteira para o caso da capitania do Rio Grande, ver PORTO, 

Maria Emilia Monteiro. Jesuítas e Missões: representações das fronteiras na capitania do Rio Grande. In: 

OLIVEIRA, Carla Mary da Silva; MENEZES, Mozart Vergetti; GONÇALVES, Regina Célia (Orgs.). Ensaios 

sobre a América Portuguesa. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2009, p. 23-38.  

394 Nomeação de Henrique Esteves da Veiga como feitor da Casa da Índia. Chancelaria de D. Sebastião, Liv. 24, 

fl. 10v. In: BAIÃO, António. Op. cit. p. 331-332.  

395 De acordo com a descrição presente no ANTT, o cargo de contador-mor foi criado em1404. “Durante os 

reinados seguintes, os Contos da Casa Real evidenciam-se na organização financeira do Estado. Com D. Manuel 

foi criado o cargo de provedor e, cerca de 1514, os "Contos da Casa" transformam-se nos "Contos do Reino e 

Casa". Simultaneamente funcionavam os "Contos de Lisboa", instituição mais importante na contabilidade pública, 

para onde convergiam, não só as contas da cidade, mas as da navegação, do comércio e das expedições ultramarinas. 

O enorme aumento dos encargos com a expansão fez concentrar nos "Contos do Reino e Casa" a administração da 

fazenda real. Por ordem de D. Sebastião (1560), e após várias remodelações, os "Contos de Lisboa" foram 
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o cargo de feitor da Casa da Índia desde 12 de agosto de 1567, quando João de Barros renunciou 

ao cargo, muito provavelmente para cuidar da saúde devido à idade avançada de quase 70 anos.  

O historiador António Baião teve acesso a um importante documento de Barros presente 

na documentação dos “Papeis pertencentes ao morgado de Leiria”. Trata-se da “Minuta 

autografa testamento de João de Barros”396, rascunho de um testamento escrito por Barros. De 

fato, não se sabe se o conteúdo deste documento foi posteriormente confirmado como 

testamento oficial ou se foi reformulado pelo autor. No entanto, o fato de ser um rascunho não 

o torna menos importante no conjunto das análises empreendidas neste estudo, tendo em vista 

que o objetivo é examinar as declarações e conjecturar a situação econômica da família do 

donatário.  

O documento não está datado, mas com base nas informações apresentadas é possível 

depreender que foi escrito a partir de 1567, pois, dentre as declarações de Barros, consta o 

seguinte pedido “Levando-me em minha quinta onde ora estou, mando que o meu corpo seja 

enterrado em uma ermida do bem aventurado Santo Antônio que eu fundei[...]397. A quinta à 

qual Barros se refere, é a Quinta da Ribeira do Litem ou Alitém, localizada no termo de Leiria, 

no centro de Portugal.  

De acordo com Isabel Soares de Albergaria, no período Moderno, presenciou-se o 

nascimento da “quinta de recreio, como sinónimo de casa de campo e verdadeiro paradigma do 

jardim português”398. Destaca, ainda, que a quinta possuía uma dimensão produtiva relacionada 

ao cultivo de vinhas, cereais, frutas, pastagem, etc. Assim, as duas dimensões, tanto produtiva 

como de lazer, coexistiam e marcaram a concepção da quinta “como signo de uma vivência 

citadina associada a gente de elevado estatuto social”399. Dadas tais características, entende-se 

que João de Barros, ao renunciar ao cargo de feitor de Casa da Índia, em 1567, mudou-se para 

sua quinta.  

Aos herdeiros e testamenteiros foram atribuídas algumas responsabilidades; uma delas 

consta na seguinte declaração: 

 
Eu tenho muitas dívidas as quais são sabidas por minha mulher e filhos em 

                                                 
agrupados aos "Contos do Reino e Casa", instituição que passou a ser o organismo centralizador e fiscalizador da 

contabilidade pública” Disponível em: https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4162481 Acesso em 10 de junho de 

2018.  

396 BAIÃO, António. Op. cit. p. 265-68.  

397 Ibidem, p. 265.  

398 ALBERGARIA, Isabel Soares de. 2016. Quinta, in J. V. Serrão, M. Motta e S. M. Miranda (dir), e-Dicionário 

da Terra e do Território no Império Português. Lisboa: CEHC-IUL. (ISSN: 2183-1408). Doi: 

10.15847/cehc.edittip.2016v004. Disponível em: https://edittip.net/?s=quinta&submit. Acesso em 9 de junho de 

2018.  

399 Idem.  

https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4162481
https://edittip.net/?s=quinta&submit
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cuja companhia e por cujo sustento as fiz todas, e falando mais a verdade, 

propriamente foram feitas por serviço a El Rey nosso senhor, não as nomeio 

porque vou pagando e minhas são menos que hoje a meus herdeiros e 

testamenteiros que tudo o que se achar que devo se pague400.  

 

 Pelo visto, ao perceber que estava no fim da vida, o autor deixou registrado que ainda 

não havia quitado todas suas dívidas e que seus herdeiros e testamenteiros deveriam pagá-las. 

Interessante observar que Barros aponta a razão da existência destas dívidas aos serviços que 

prestou ao rei. Dentre elas, não se pode olvidar do vultuoso investimento que houvera feito para 

a primeira expedição rumo ao Brasil no ano de 1535, da qual não obteve nenhum retorno, 

apenas prejuízos, tal como relatou no livro 6 da sua primeira Década.  

Ademais, como apontado anteriormente, Barros investiu em uma segunda expedição em 

1555, liderada por seus filhos Jerônimo e João de Barros, que não lhe rendeu as vantagens 

esperadas. Ao contrário, para manter os planos de busca por metais preciosos, enviava ajuda 

para seus filhos que, após cinco anos explorando os entornos do rio Maranhão, não encontraram 

ouro nem prata. O donatário arcou com as despesas do resgaste dos filhos e uma série de dívidas 

de jogo que um dos seus filhos contraiu quando retornava para Lisboa e esteve na Ilha de 

Marguerita “jogando com a palavra”, ou seja, apostando para pagar depois401.  

Por outro lado, as dívidas de João de Barros não estavam relacionadas unicamente às 

expedições que enviou ao Brasil. No conjunto de documentos sobre o donatário, reunidos por 

António Baião, foram listadas cartas de compra e venda de casas, terrenos, declaração de 

dívidas relacionadas a pagamento de empregados, entre outras. Curioso notar que as finanças 

particulares de Barros apresentavam um desequilíbrio considerável em se tratando de um 

homem que adquiriu vasta experiência no mundo das finanças desde os anos como tesoureiro 

até tornar-se feitor da Casa da Índia. Aparentemente, as dívidas eram de tal monta que uma das 

filhas de Barros, Lucrécia de Almeida, uma freira que vivia no Mosteiro de Santa Ana, em 

Leiria, renunciou à herança “por saber que à morte dos pais, João de Barros e Maria de Almeida, 

ficaram muitas dívidas”402.  

No rascunho de seu testamento, Barros não fez nenhuma menção às suas capitanias no 

Brasil. Porém, sabe-se que, em respeito à ordem sucessória, após a morte do donatário, seu filho 

                                                 
400 BAIÃO, António. Op. cit. p. 267.  

401 Nos “Papeis pertencentes ao morgado de Leiria”, consta um documento intitulado “Lembrança de coisa de 

jogo que se perguntem todas a um teólogo pode ser que delas ser obrigado a pagar e delas não e eu apontarei as 

que me parece que sou obrigado deixando o parecer a quem melhor entender e são as seguintes”, nele há o rol de 

dívidas contraídas por um dos filhos de Barros, não se sabe ser Jerônimo ou João de Barros, incluindo o 

reconhecimento de paternidade de um menino a quem o filho de Barros se comprometeu a sustentar para que 

ingressasse na vida religiosa. In: BAIÃO, António. Op. cit. 279-81.  

402 Instrumento de renúncia datado de 4 de abril de 1578. In: BAIÃO, António. Op. cit. p. 256.  
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mais velho, Jerônimo de Barros, assumiria diretamente as responsabilidades como novo capitão 

donatário. Sabe-se que o autor das Décadas da Ásia faleceu no dia 20 de outubro de 1570, três 

anos após renunciar ao cargo. Esta informação consta na carta de mercê, de 1571, encontrada 

por António Baião e registrada na Chancelaria de D. Sebastião. Na carta, o rei destina uma tença 

anual no valor de 50 mil réis para a viúva de Barros, Maria de Almeida, para manutenção do 

seu sustento403 . Em outra carta, destinada ao filho mais velho, Jerônimo de Barros, o rei 

concedeu, em 1571, uma tença de 150 mil réis anuais que deveria ser paga até o momento em 

que ele fosse “provido na Ordem de Cristo de comenda ou coisa que o valha cada ano para ele 

forros cento e oitenta mil réis e provendo alargará a dita tença”404.  

Como apontado na introdução do presente estudo, a tença destinada a Jerônimo de Barros 

é comumente interpretada pela historiografia como uma espécie de indenização pela cessão de 

direitos das capitanias 405 . Contudo, faz-se necessário compreender até que ponto a tença 

destinada a Jerônimo de Barros pode ser considerada o marco da conversão de capitania 

donatária para régia. Inicialmente, é preciso retomar o ponto de partida da hipótese sobre a 

indenização.  Na História do Brasil, de Varnhagen, consta o seguinte trecho: 

 

El rei D. Sebastião perdoou depois a Barros a dívida de uns seiscentos reais, 

em que estava alcançado pela artilharia, armas e munições, que lhe haviam 

sido fornecidas, pelo arsenal régio, para a expedição; e depois de ele falecer 

(1570), fez mercê a viúva de cinquenta mil réis de pensão. E D. Filipe (I de 

Portugal) concedeu a Jerônimo de Barros, filho do nosso donatário, e talvez 

como indenização dos direitos que tinha a capitania, uma tença de cem mil 

réis com faculdade para testar dela até a quantia de trinta mil reais406. 

 

O pesquisador afirma, sem citar as fontes, que o rei D. Sebastião (1557-1578) havia 

perdoado uma dívida que Barros havia contraído para armar a expedição rumo ao Brasil e 

concedido uma pensão à viúva do donatário. Outro detalhe importante diz respeito à doação 

destinada a Jerônimo de Barros. Na carta de mercê, consta que no ano de 1571, D. Sebastião 

concedeu uma tença de 150$000 réis anuais. Varnhagen menciona uma tença de 100$000 réis 

doada por D. Filipe I (1581-1598) destinada ao primogênito de Barros em data desconhecida.  

Com base nesta comparação, é possível questionar a hipótese de Varnhagen sobre a 

possibilidade da tença doada por D. Filipe I representar uma indenização pelos direitos das 

                                                 
403 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, liv. 25, fl. 141v. Ibidem, p. 212. 

404 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, liv. 26, fl. 186v. Ibidem, p. 214-6. 

405 Alguns estudos já mencionados: VARNHAGEN, Francisco Adolfo. Op. cit. p. 191-2; LYRA, Augusto Tavares 

de. Op. cit. p. 28; CASCUDO, Luís da Câmara. Op. cit. p. 23; MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos Geopolíticos e 

Antropológicos da História do Rio Grande do Norte. Natal: Imprensa Universitária, 1973, p. 24. 

406 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Op. cit. p. 191-2.  
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capitanias no Brasil, após a morte de João de Barros. É plausível a ideia de que o pesquisador 

brasileiro conheceu, ou teve notícia, apenas da tença concedida pelo rei D. Filipe I a Jerônimo 

de Barros, e, somados aos fatos que se sucederam no Brasil neste período, como os processos 

de conquistas das capitanias localizadas no norte, tenha assim associado a concessão da tença 

a uma iniciativa para indenizar o novo capitão donatário.  

Mais do que estabelecer hipóteses, é necessário compreender a lógica social intrínseca na 

doação de mercês desse tipo na sociedade daquela época. Neste intuito, a análise do conjunto 

de documentos respeitantes à João de Barros e sua família, possibilitou a elaboração de um 

quadro de mercês que ajudam a compreender qual era o lugar social destas pessoas naquela 

sociedade e quais eram seus interesses, especialmente do herdeiro das capitanias no Brasil, 

Jerônimo de Barros. Além disso, foi possível perceber as especificidades com relação às 

concessões em dois momentos distintos na história da vida política portuguesa: o reinado de D. 

Sebastião I (1557-1578) e nos anos iniciais da União das Coroas ibéricas na década de 1580.  

O estudo do conjunto de fontes que incluem petições e cartas de mercês da família Barros, 

tem como referencial a visão da monarquia portuguesa como um centro definidor da hierarquia 

social com base na lógica da justiça distributiva. A sociedade portuguesa de Antigo Regime se 

estruturou a partir da prestação de serviço dos súditos ao rei e do reconhecimento destes 

serviços pela autoridade real por meio da concessão de cargos, comendas, terras, remuneração, 

títulos honoríficos, entre outros que configuravam a lógica de reciprocidades e recompensas. 

Os historiadores Ângela Barreto Xavier e António Manuel Hespanha caracterizam essa 

dinâmica social de relações com base na ideia de “dom” como "parte da sociedade de Antigo 

Regime, de um universo normativo preciso e detalhado que lhe retirava toda a espontaneidade 

e o transformava em unidade de uma cadeia infinita de atos beneficiais"407. O ato do rei de 

conceder mercês fazia parte das redes de obrigações fundamentada em um tripé de ações 

formado pelos atos de dar, receber e restituir que, segundo os autores, "cimentavam a natureza 

das relações sociais e, a partir destas, das próprias relações políticas"408.  

Em estudo sobre as Ordens Militares, a historiadora Fernanda Olival caracteriza este 

processo de criação de uma cadeia de obrigações recíprocas e assimétricas entre o rei e o súdito 

como “economia de mercês” 409. Olival atenta para a necessária equidade que deveria existir 

                                                 
407 Concepção inspirada no conceito de “economia do dom” de Marcel Mauss. HESPANHA, António Manuel; 

XAVIER, Ângela. "Redes Clientelares". In: HESPANHA, António Manuel (coord.). História de Portugal: o 

Antigo Regime, v. 4.  Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 340.   

408 Ibidem, idem.  

409  OLIVAL, Fernanda. OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno: Honra, Mercê e 

Venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001, p. 21.  
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entre o serviço prestador e a remuneração recebida. Além disso, a autora diferencia dois termos 

presentes nos documentos na época que comumente são tidos como sinônimos: mercê e graça. 

De acordo com Olival, mercê era o “débito” do rei com relação a um serviço prestado pelo 

súdito. Já a graça, era concedida pelo rei ao súdito sem que este tenha prestado algum serviço410. 

Outra concepção importante sobre esta dinâmica social é a ideia de que o monarca tinha dever 

moral de remunerar de alguma forma os serviços dos seus vassalos. Assim, o serviço ao rei 

adquiriu um significado mais associado a um investimento que ao mesmo tempo consolidava o 

poder da Coroa em influir nas hierarquias e práticas sociais411.  

Os textos das cartas de doação e as petições enviadas pelos súditos evidenciam esta 

percepção do dar e receber. Nas petições, por exemplo, antes de mencionar o pedido, os 

suplicantes relatavam todo um histórico de serviços não apenas seus, mas também dos 

antepassados. O objetivo era demonstrar ao rei o quão digno a pessoa era para receber uma 

determinada mercê. Nesse sentido, a mobilidade social naquela sociedade estava 

intrinsicamente relacionada ao conjunto de serviços prestados, tanto pelo suplicante como por 

seus familiares, tendo em vista que algumas mercês poderiam inclusive ser herdadas 412 , 

reproduzindo assim os privilégios.  

No caso de Jerônimo de Barros, é possível observar esta dinâmica de concessão de mercês 

a partir de 1552, no reinado de D. João III (1521-1557), quando o primogênito de Barros foi 

tomado como moço fidalgo, tal como consta na certidão encontrada por António Baião413. Na 

classificação apresentada pelo linhagista português Manuel José da Costa Felgueiras Gaio, o 

foro de moço fidalgo era um foro de primeira ordem na classificação da divisão social e de 

serviços na Casa Real414. Os homens agraciados com este foro, tinham direito a receber mil e 

duzentos réis mensais de moradia e 1 alqueire de cevada por dia 415 . Na mesma certidão 

encontrada por Baião, consta ainda que, no ano de 1574, foi acrescentado à Jerônimo de Barros 

o foro de fidalgo escudeiro com direito a 1$600 réis de moradia por mês e um alqueire de cevada 

por dia, “moradia que pelo dito seu pai lhe pertence”416. Com base nesta informação, sabe-se 

que João de Barros, próximo à data de sua morte, detinha o segundo foro mais importante da 

                                                 
410 Ibidem, p. 21-2.  

411 Ibidem, p. 24.  

412 Ibidem, idem. 

413 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, liv. 21, fl. 22. In: BAIÃO, António. Op. cit. o. 307.  

414 Como apontado no primeiro capítulo do presente estudo, todos os homens agraciados com foros de primeira 

ordem eram denominados de Fidalgos da Casa Real. GAIO, Manuel José da Costa Felgueiras. Nobiliário das 

Famílias de Portugal. Tomo I e II. Braga: Oficinas Gráficas de Paz, 1938. pp.13-19. Disponível em: 

http://purl.pt/12151/4/. Acesso em 10 de julho de 2017.  

415 Para um quadro geral das categorias de foros existentes na Casa Real com base na classificação apresentada 

por Manuel José da Costa Felgueiras Gaio, vide anexo B, p. 149.  

416 BAIÃO, António. Op. cit. p. 307.  

http://purl.pt/12151/4/
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Casa Real, fruto de uma trajetória de serviços que começaram na condição de moço da guarda- 

roupa do príncipe e futuro rei D. João III. Jerônimo de Barros, por sua vez, herdou a moradia 

que era concedida ao pai em vida e ascendeu na categoria dos foros.  

No entanto, as categorias de foros não podem ser examinadas como se respeitassem uma 

ordem engessada de uma ascensão vertical. Ao analisar a semântica dos títulos dos moradores 

da Casa Real, a historiadora Mafalda Cunha observou que, a partir do reinado de D. Sebastião, 

houve um agravamento na mudança da lógica dos acrescentamentos de foros que já passava 

por um processo de transformação anterior. Os homens que detinham o foro de escudeiro 

fidalgo, por exemplo, poderiam ser acrescidos com o foro de fidalgo escudeiro e aqueles que 

eram cavaleiros fidalgos com o foro de fidalgo cavaleiro. Isto quer dizer que os foros que 

anteriormente eram destinados apenas aos puros fidalgos de linhagem, passaram a ser acessados 

pelo escalão mais baixo da hierarquia dos moradores417. Dessa forma, após a morte do pai, 

Jerônimo de Barros passou para uma categoria de foro que havia perdido o prestígio e o carácter 

exclusivista destinado à nobreza.   

Três anos após ser agraciado com o foro de moço fidalgo, Jerônimo de Barros estava no 

Brasil desbravando a costa no entorno do rio Maranhão, como é possível identificar nas fontes. 

Tal informação consta no alvará expedido em nome do rei D. Sebastião (1557-1578), no ano de 

1561, em que proibia a ida de qualquer pessoa à “Terra dos Potiguara” sem autorização do 

capitão donatário João de Barros418. No início do documento, informa que os filhos de Barros 

participaram de expedição rumo às capitanias do Brasil cinco anos antes da data do dito alvará, 

portanto, em 1555. 

Em 1561, ano em que João de Barros obteve o alvará que reafirmava sua jurisdição sobre 

a “Terra dos Potiguara”, era o tempo da regência de D. Catarina de Áustria (1557-1562), filha 

de Fernando de Aragão e Isabel de Castela e viúva de D. João III (1521-1557). D. Catarina, 

assumiu a regência e a tutela do herdeiro, o rei D. Sebastião, coroado aos três anos de idade419.  

Antes da morte do marido, D. Catarina já exercia uma considerável influência política no reino. 

Fora admitida no Conselho real e emitia opiniões, destacando sua importante posição no centro 

do poder político português, que foi reforçada após a morte do marido420.   

                                                 
417  CUNHA, Mafalda. A Casa de Bragança (1560-1640): Práticas senhoriais e redes clientelares. Lisboa: 

Editorial Estampa, 2000, p. 56-7. 

418 BAIÃO, António. Op. cit. p. 247.  

419 Após a morte de D. João III, em 1557, não havia herdeiro direto para o trono de Portugal, pois os nove filhos 

de D. Catarina e D. João III já haviam falecido. COELHO, António Borges. História de Portugal. Na esfera do 

mundo. Volume IV. Alfragide: Editora Caminho, 2013, p. 192-3.  

420 SILVA, Luisa Stella de Oliveira Coutinho. O pensamento na época de Catarina de Áustria e as mulheres no 

governo. RIDB, ano 2, n. 10, 2013, p. 11639-11681. Disponível em: 

https://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/10/2013_10_11639_11681.pdf. Acesso em 25 de junho de 

https://www.cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2013/10/2013_10_11639_11681.pdf


131 

 

Como explicado no capítulo anterior do presente estudo, neste período Barros 

aparentemente usufruía de sua capitania vizinha a Itamaracá como uma fonte de renda por meio 

da concessão de licenças para explorar a costa através de atividades como extração de pau brasil 

e colheita de búzios. O fato de Barros ter recorrido à autoridade real para conseguir um 

documento que proibia expressamente a ida de qualquer pessoa à “Terra dos Potiguara”, uma 

capitania que não havia sido conquistada nem povoada, poderia estar relacionada então a uma 

ameaça à manutenção desta exploração. Dados os anos de serviço e a proximidade que existia 

entre João de Barros e o rei, é possível admitir que Barros continuou a contar com a 

consideração por parte da autoridade real, representada por D. Catarina de 1557 a 1562, com 

relação aos seus interesses como capitão donatário.  

A primeira mercê destinada a Jerônimo de Barros identificada após a morte do pai, em 

1570, corresponde à concessão de uma tença, em 1571, de cento e 150$000 mil réis anuais até 

o momento em que ele fosse provido com comenda da Ordem de Cristo “ou coisa que o 

valha”421. Cabe ressaltar que esta mercê é resultado de um pedido feito previamente por meio 

de um alvará de lembrança registrado em Lisboa com data de 12 de janeiro de 1568422, portanto, 

antes da morte de João de Barros. O texto do documento indica que era intenção de Barros 

garantir junto ao rei que, após sua morte, o filho mais velho receberia uma tença como 

reconhecimento pelos serviços e dos serviços do filho. Jerônimo de Barros apresentou o alvará 

de lembrança que foi reproduzido na carta de mercê e confirmado pela autoridade real. Importa 

observar que, neste documento não existe menção à nova situação de Jerônimo de Barros como 

capitão donatário das capitanias no Brasil. A justificativa para o pagamento da tença encerra-se 

na questão dos serviços prestados por pai e filho, sem especificar os ditos serviços.  

O documento ainda menciona a possibilidade de Jerônimo de Barros um dia ser provido 

com a comenda da Ordem de Cristo “ou outra coisa que o valha”. Para esboçar o significado 

social deste tipo da comenda da ordem citada, é preciso ter em conta que a Ordem de Cristo era 

uma ordem religiosa-militar controlada pela Coroa portuguesa. Os homens providos nesta 

ordem eram agraciados com o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo. Esta era uma honraria 

nobilitante acompanhada de uma tença (rendimento monetário) e importantes privilégios 

jurídicos e fiscais.  O processo de admissão, nesta ordem, envolvia uma vasta investigação das 

características que inviabilizavam a nomeação. Era feito um exame que procurava descobrir se 

o candidato era limpo de sangue, ou seja, se tinha ascendentes cristãos- novos (judeus ou 

                                                 
2018.  

421 ANTT, Chancelaria de D. Sebastião, Doações, Liv. 26, fl. 189v. In: BAIÃO, António. Op. cit. p. 214-6.  

422 Ibidem, idem.  
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mouros convertidos); se ele ou seu ascendentes tinham "defeito mecânico", isto é, se haviam 

trabalhado com as mãos, e se vivia nobremente. Tal nobilitação estava associada ao prestígio e 

ao reconhecimento por parte do Coroa dos serviços de súditos leais e honrados em prol da 

monarquia. As comendas da Ordem, por sua vez, formavam outra honraria, com valor simbólico 

mais relevante, por serem mais raras, e fornecerem tenças de valores variados423.   

No rol de documentos selecionados por António Baião e classificados na presente 

pesquisa na categoria “petições e mercês dos filhos de João de Barros”, não consta nenhuma 

indicação de que Jerônimo de Barros tenha recebido a comenda da Ordem de Cristo ou qualquer 

outra comenda. No rol das petições, por sua vez, consta um importante pedido com relação as 

capitanias do Brasil. Na minuta de uma petição com data desconhecida, está registrada a 

seguinte declaração: 

 

Diz Jerônimo de Barros que ele tem uma capitania no Brasil de cinquenta 

léguas na costa dos Potiguara e vinte e cinco léguas na boca do rio Maranhão. 

E já que seu pai, nem ele por seus serviços mereceram servir Vossa Alteza dele 

nesta reino como seu pai sempre requereu, quer ir povoar esta capitania no 

que espera fazer a Deus e a Vossa Alteza muito serviço pela experiência que 

tem daquela costa do tempo que nela andou de que ficou tão despeso que sem 

ajuda de Vossa Alteza não pode povoar424. 
 

 

Esta petição é bastante significativa, dentre outros aspectos, por ser um dos únicos 

documentos conhecidos em que Jerônimo de Barros se colocou como capitão donatário das 

capitanias no Brasil. Apesar de a data ser desconhecida, mas a julgar pelo pronome de 

tratamento utilizado, “Vossa Alteza”, provavelmente trata-se de uma petição encaminhada ao 

cardeal D. Henrique que assumiu o trono logo após a morte do sobrinho neto, D. Sebastião em 

1578425.  

 O novo capitão donatário mencionava sua experiência na costa do Brasil e, mais do que 

isso, informava que tinha a intenção de tentar povoar a capitania, tendo em vista que o pedido 

de seu pai, João de Barros, para que os filhos servissem em Portugal, não fora atendido. Pelo 

menos após a morte de Barros, é possível verificar que seus filhos possuíam um histórico de 

serviços longe do reino.   

Jerônimo de Barros informava que Diogo de Barros, seu irmão, serviu durante oito anos 

na Índia e, no ano de 1575, morreu em uma batalha contra os mouros, e que sua mãe, já cansada 

                                                 
423 Sobre as ordens militares em Portugal ver OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado Moderno: 

Honra, Mercê e Venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001.  

424 BAIÃO, António. Op. cit. p. 350 

425 O cardeal D. Henrique era o único filho vivo de D. Manuel I (1495-1521), assumiu o trono real entre 28 de 

agosto de 1578 e 30 de janeiro de 1580, data do seu falecimento, como se verá mais adiante neste capítulo.  
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das dívidas que a família tinha e abatida pela notícia da morte do filho, adoeceu e morreu quinze 

anos depois426. Ao retornar ao Brasil, depois do período ao Maranhão, Jerônimo e seus irmãos, 

João de Barros e Lopo de Barros, foram mandados para servir no grande cerco de Mazagão, em 

1562, quando numerosas tropas lideradas por mouros cercaram a fortaleza427 . Após o período 

de serviço em Mazagão, João de Barros seguiu para a Ilha da Madeira e, em 1569, foi para a 

Índia onde serviu na capitania de uma nau que comprou com seu próprio dinheiro e de todos os 

gastos que teve durante o serviço, ficou pobre. Em seguida, participou de batalhas em Arzila, 

no Norte da África, onde adoeceu e em pouco tempo veio a falecer em Lisboa, em 1579428.  

Diante dos acontecimentos e das dívidas que são constantemente lembradas em trechos 

da documentação sobre a família Barros, a nova tentativa de colonizar as capitanias do Brasil 

poderia ser a solução para os problemas financeiros que diziam enfrentar. No intuito de 

conseguir o apoio financeiro e bélico da Coroa para uma nova expedição, Jerônimo de Barros 

apresentou alguns argumentos que indicavam uma certa urgência na ocupação das terras das 

suas capitanias, como consta na declaração abaixo: 

 

Ao serviço de Vossa Alteza, é necessário mandar povoar esta capitania antes 

que os franceses a povoem, os quais todos os anos vão a ela a carregar de 

Brasil por ser o melhor pau de toda a costa e fazem já casas de pedra em que 

estará em terra fazendo comércio com o gentio e oito anos passados estivera 

nessa capitania dezessete naus de França a carga e são tantos os franceses que 

vem ao resgate que até as raízes do pau brasil levam por que tinge mais as 

raízes do que o pau que nasce nesta capitania que o pau de outras capitanias e 

sempre vai dobrado do outro brasil. E agora tomaram nos Pitiguares três mil 

quintais de brasil que os portugueses tinham na praia feito a sua custa para 

carregar e antes que os franceses façam  uma fortaleza que obrigue depois a 

muito parece que será bom povoar se por nós e com isso feito lhe não levarão 

este pau a França e ficará então rendendo mais a Vossa Alteza429 

 

Nesta declaração, Jerônimo de Barros ressalta o perigo da presença francesa na costa do 

Brasil, notadamente na “Terra dos Potiguara”. A preocupação demonstrada pelo autor da 

petição, estava relacionada ao possível estabelecimento definitivo dos franceses na “Terra dos 

Potiguara”, e a construção de uma fortaleza seria o indicativo dos grandes trabalhos que teriam 

                                                 
426 BAIÃO, António. Op. cit. p. 248.  

427  A fortaleza de Mazagão estava isolada em território marroquino e foi cercada por um numeroso exército 

liderado pelos membros da nova dinastia marroquina. Ao todo, foram três meses de cerco, tempo em que a Coroa 

portuguesa necessitou reunir todas as forças necessárias para vencer a pressão das tropas mulçumanas. Para um 

estudo aprofundado sobre este cerco de Mazagão, em 1562, ver MENDONÇA, Agostinho de Gavy. História do 

Cerco de Mazagão. Lisboa: Bibliotheca de Clássicos portugueses, 1890. Disponível em   

https://archive.org/details/HistoriaDoCercoDeMazagao. Acesso em 14 de junho de 2018. 

428 BAIÃO, António. Op. cit. p. 250.  

429 BAIÃO, António. Op. cit. p. 354.  

https://archive.org/details/HistoriaDoCercoDeMazagao


134 

 

para reaver a capitania.  A presença dos franceses na “Terra dos Potiguara” não era uma 

novidade para Jerônimo de Barros, tal como ficou registrado na crônica de Gabriel Soares de 

Sousa: 

 

[...]Da Itapitanga ao Rio Pequeno, a que os índios chamam Baquipe, são oito 

léguas, a qual está em cinco graus e um seismo. Neste rio entram chalupas 

francesas a resgatar com o gentio e carregar do pau de tinta, as quais são das 

naus que se recolhem na enseada de Itapitanga. Andando os filhos de João de 

Barros correndo esta costa, depois de se perderem, lhes mataram neste lugar 

os Pitiguares com favor dos franceses, induzidos deles muitos homens [...]430 

 

Este episódio teria ocorrido em 1555, quando Barros e seu irmão tentaram tomar a posse 

da “Terra dos Potiguara” durante a segunda expedição enviada por João de Barros ao Brasil. 

No que tange à exploração do pau-brasil, o relato do furto de três mil quintais de pau-brasil431, 

indica a atuação de portugueses na atividade exploratória na capitania.  Nesse sentido, 

provavelmente, Jerônimo de Barros tenha continuado as atividades de seu pai de conceder 

licenças para pessoas interessadas em explorar esse recurso natural.  

O novo capitão donatário continuou a petição listando o que precisava para garantir a 

conquista da capitania: 

 

[...] Pede lhe faça Vossa Alteza mercê de lhe mandar dar 100 moradores dos 

800, que o contratador do Brasil é obrigado a por lá; e assim de a ver por bem 

que possam entrar neste reino de Inglaterra cinco mil peças de pano no que as 

alfândegas de Vossa Alteza Real proveito e ele ajutoria para fazer esta obra e 

que os primeiros dez anos possam tirar casa ano mil quintais de pau do Brasil. 

E assim de 50 peças de escravos em São Thomé e aqui somente duas peças de 

artilharia e da que está em Pernambuco oito peças para defesa da fortaleza a 

qual artilharia dará fiança. E lembro a Vossa Alteza que muito mais e maiores 

mercês se fizeram aos capitães que povoaram no Brasil por que alguns deram 

as fortalezas feitas e artilhadas e navios com que defender a costa e há outro 

com que as fazer e se parecer muito o que peço há isso responda por mim a 

fazenda de Vossa Alteza com dizer o que tem custado a Baía a povoar. [...]432 

 

Conforme consta no trecho acima, os pedidos de Jerônimo de Barros envolviam desde 

panos provenientes da Inglaterra a escravos, artilharia e moradores. Não se sabe exatamente o 

quão oneroso seria para a Coroa fornecer tudo o que o capitão donatário havia pedido, mas é 

importante observar como Barros tentou fundamentar seu pedido. O donatário usou como 

argumento o suposto fato de a Coroa ter ajudado mais a uns capitães que a outros. Ainda 

                                                 
430 SOUSA, Gabriel Soares de. Op. cit. p. 13.  

431 No século XVI, um quintal de pau-brasil correspondia a, aproximadamente, 55,8 quilos, e seu preço variava 

entre 700 a 1.000 réis na praça de Lisboa. SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos: engenhos e escravos na 

sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 167. 

432 BAIÃO, António. Op. cit. p. 353.  
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continuou afirmando que se seu pedido fosse considerado muito elevado, os gastos realizados 

pela Coroa em prol da povoação da Bahia respondiam pelo pedido.  

Á essa altura a Bahia era capitania régia e recaía sobre a Coroa sobre todo o ônus no que 

diz respeito aos investimentos e incentivo ao povoamento.  Já para o caso dos capitães que 

teriam supostamente recebido mais benefícios do rei, seria necessário pensar na própria questão 

das redes instituídas na época e os interesses da Coroa com relação a essas capitanias; a defesa 

da costa era algo emergencial naquele contexto nas áreas já conquistadas para que os 

investimentos já realizados não fossem perdidos e as capitanias despovoadas. Barros mostrou-

se atento ao que se passava com relação aos investimentos nas empreitadas no Brasil e 

acreditava que merecia também a ajuda da Coroa para conquistar sua capitania que, segundo 

ele, corria sério risco de ser perdida para os franceses. Além de relatos de cronistas como 

Gabriel Soares de Sousa, a presença francesa no litoral pode ser atestada por meio da produção 

de cartas geográficas da costa do Brasil, como a do cosmógrafo normando Jacques de Vau de 

Claye, elaborada no ano de 1576, em Dieppe, na França: 

 

Figura 6 - Carte de la côte du Brésil Jacques de Vau de Claye (1579) 

 

Fonte: Biblioteca Nacional da França. Documento cartográfico manuscrito, GED-13871(RES). Disponível 

em:https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.r=%5BCarte%20de%20la%20c%C3%B4te%20du

%20Br%C3%A9sil%5D%20Jacques%20de%20Vau%20de%20Claye%20m'a%20faict%20en%20Dieppe%20l'a

n%201579.  Acesso em 25 de junho de 2018. 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.r=%5BCarte%20de%20la%20c%C3%B4te%20du%20Br%C3%A9sil%5D%20Jacques%20de%20Vau%20de%20Claye%20m'a%20faict%20en%20Dieppe%20l'an%201579
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.r=%5BCarte%20de%20la%20c%C3%B4te%20du%20Br%C3%A9sil%5D%20Jacques%20de%20Vau%20de%20Claye%20m'a%20faict%20en%20Dieppe%20l'an%201579
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550026193/f1.item.r=%5BCarte%20de%20la%20c%C3%B4te%20du%20Br%C3%A9sil%5D%20Jacques%20de%20Vau%20de%20Claye%20m'a%20faict%20en%20Dieppe%20l'an%201579
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Na representação acima, estão retratados os limites entre o Maranhão e o Rio Real (Bahia). 

De acordo com o estudo realizado pelo historiador Helder Alexandre Medeiros de Macedo, com 

base nas análises de Olavo de Medeiros Filho, a área marcada com uma meia esfera abrange o 

território da capitania do Rio Grande e tem como limites a Baía de São Domingos (rio Paraíba) 

e o rio do Parcel (atual rio Acaraú, no Ceará). Além disso, o cosmógrafo desenhou grupos 

indígenas como baliza para a indicação de pontos de embarque/desembarque dos franceses na 

costa, como consta nos pequenos textos descritos próximos às imagens. Cabe ressaltar ainda 

que esta carta foi desenhada com o claro objetivo de informar quais eram os grupos aliados dos 

franceses, pois a área marcada pela meia esfera representava a localização “de dez mil selvagens 

para desferir guerra contra os portugueses, por serem estes nativos mais ousados que os do 

litoral”433 . Isto demonstra que as alianças entre franceses e indígenas avançavam no sentido 

geográfico também, com base no contato com grupos localizados no interior. De porte deste 

conhecimento e do fortalecimento dos laços comerciais com os grupos aliados, os franceses 

criaram as vantagens necessárias para impedir a aproximação dos portugueses e garantir a 

manutenção dos seus negócios naquela área, pelo menos até o final do século XVI quando 

enfrentaram as tropas lideradas por luso-espanhóis na capitania da Paraíba e depois no Rio 

Grande.  

A situação da capitania com a presença dos franceses representou um grande problema 

para o novo donatário que, provavelmente, não possuía a mesma influência do seu pai para 

negociar junto aos homens que definiam as concessões de mercês. Não se conhece nenhuma 

resposta ao pedido de ajuda encaminhado por Jerônimo de Barros e nem indícios de que teria 

ocorrido uma terceira expedição rumo à capitania. Mas o conhecimento da existência desta 

petição, demonstra que o donatário não cedeu de imediato os direitos que detinha sobre as 

capitanias e não desistiu do intento de conquistar e povoar as terras, pelo menos até 1580. Os 

documentos referentes a Jerônimo de Barros, após esta data, correspondem às petições 

encaminhadas ao rei D. Filipe I de Portugal. Os pedidos de mercês feitos pelo donatário 

serviram como testemunho da sua posição política no complicado cenário marcado pela crise 

sucessória que se instaurou no reino e resultou na coroação do monarca espanhol, em 1581.  

 

3.2 – O quadro político nos anos iniciais da União das Coroas 

                                                 
433 MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Ocidentalização, territórios e populações indígenas no sertão da 

Capitania do Rio Grande. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2007, p. 64-6.  
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A morte do jovem rei D. Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, em 1578, sem deixar 

herdeiros, impôs uma crise sucessória em Portugal que mobilizou diferentes interesses e 

disputas por parte dos candidatos ao trono. A vacante do trono foi assumida inicialmente pelo 

cardeal D. Henrique, tio-avô de D. Sebastião e único filho ainda vivo de D. Manuel (1495-1521) 

e inquisidor geral de Portugal.  O cardeal já havia assumido o trono como regente, de 1562 a 

1568, no lugar de D. Catarina de Áustria, a avó do rei D. Sebastião. Dada a idade avançada do 

cardeal, 68 anos à época, e sua condição de celibatário, a posição como rei de Portugal não 

durou muito tempo. Foi um breve governo de 18 meses – entre 28 de agosto de 1578 e 30 de 

janeiro de 1580434. Dentre os candidatos ao trono estava D. António435, Prior do Crato, neto de 

D. Manuel I, descendente por linha paterna; D. Felipe II de Espanha, neto de D. Manuel I por 

linha materna, e D. Catarina, duquesa de Bragança, também neta do mesmo rei, e descendente 

por linha paterna436. A candidatura do Prior do Crato foi a mais problemática de todas, pois ele 

foi considerado filho bastardo do infante D. Luís, portanto, inapto para a sucessão. No entanto, 

D. António reuniu pessoas simpáticas à sua causa e inflamou o “sentimento nacional” de 

membros de diferentes setores da sociedade portuguesa e formou grupos de resistência 

contrários à possibilidade de terem um rei castelhano. De modo geral, os anos em que 

transcorreu o pleito sucessório foi marcado por negociações entre o rei castelhano e membros 

da nobreza portuguesa, bem como disputas no âmbito jurídico437, social e militar. Os conflitos 

que se sucederam tiveram como marco final a batalha de Alcântara, em 1580, quando as tropas 

castelhanas, lideradas pelo duque de Alba, derrotaram as forças militares que se reuniram para 

defender a pretensão de D. António ao trono438. D. Filipe II de Espanha foi coroado como D. 

Filipe I de Portugal nas Cortes de Tomar de 1581-82439.  

                                                 
434 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “A negociação de Portugal entre 1578 e 1581: a entronização de uma nova 

dinastia”. In: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 59.  

435 HERMMAN, Jacqueline. Um rei indesejado: notas sobre a trajetória política de D. Antônio, Prior do Crato. 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 30, nº 59, p. 141-166. 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n59/v30n59a08.pdf Acesso em 10 de junho de 2018.  

436  Estes são os candidatos considerados protagonistas do pleito sucessório. No entanto, outros pretendentes 

também se manifestaram como, por exemplo, os príncipes italianos Manuel Filisberto de Sabóia e Rainúncio de 

Parma. O primeiro era neto de D. Manuel e o segundo, bisneto. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. Op. cit. p. 59-60.  

437 Sobre os aspectos formais e jurídicos na crise dinástica ver CUNHA, Mafalda Soares da. A questão jurídica 

na crise dinástica". In: MAGALHÃES, J. R. (coord.). História de Portugal. No alvorecer da Modernidade (1480-

1620), Lisboa, 1993, pp. 552-559; BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, 

p. 57-85.  

438 Sobre os eventos militares que marcaram a disputa pelo trono ver VALLADARES, Rafael. A Conquista de 

Lisboa: violência militar e comunidade política em Portugal, 1578-1583. Lisboa: Texto editores, 2010. 

439 SERRÃO, Joaquim Veríssimo. O Tempos dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668). Lisboa: Edições 

Colibri, 1994, p. 19-20. São alguns exemplos de estudos sobre Portugal na Monarquia Hispânica OLIVEIRA, 

António de. Poder e oposição política em Portugal no período filipino (1580-1640). Lisboa: Difel: 1991; 

http://www.scielo.br/pdf/rbh/v30n59/v30n59a08.pdf
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 Entre as várias promessas firmadas pelo rei D. Filipe I que foram juramentadas no 

Estatuto de Tomar, o novo monarca declarou que os ofícios do governo seriam providos apenas 

por pessoas nascidas em Portugal; jurou que as reuniões de Cortes seriam realizadas sempre em 

território português; manteria os cunhos e armas na moeda corrente; garantiu a educação do 

príncipe herdeiro, D. Diogo, a ser educado em Portugal; e prometeu guardar os privilégios, 

mercês e graças dos habitantes do reino440.  Ademais, fora criado um organismo consultivo para 

tratar das questões lusitanas junto ao rei: o Conselho de Portugal. Este conselho atuou na corte 

de D. Filipe I, em Madrid, e, de acordo com Fernando Bouza Álvarez, “simbolizava a plena 

integração do reino na estrutura plural da monarquia hispânica”441.  

No entanto, esta plena integração resultava na consequência inerente à condição de 

Portugal como reino incorporado: a ausência do rei442 . Para solucionar esta questão, foram 

estabelecidas, nas Cortes de Tomar, duas possibilidades: a nomeação de um vice-rei ou a 

nomeação de vários governadores. D. Filipe I permaneceu em Portugal de dezembro de 1580 a 

março de 1583443. Inicialmente, adotou a primeira solução e nomeou como vice-rei seu sobrinho, 

cardeal arquiduque Alberto de Áustria que governou entre 1583 e 1593444. Após o retorno do 

rei para Madrid, os focos de resistência dos seguidores do Prior do Crato ainda eram presentes 

no reino, somados ao aparecimento de falsos “D. Sebastiões”445. Para tratar destes problemas, 

o rei delegou, ao vice-rei, em carácter extraordinário, o encaminhamento de soluções 

governativas, principalmente em relação ao plano militar446.  O vice-rei também fora investido 

                                                 
HESPANHA, António Manuel. O governo dos Áustrias e a "Modernização" da constituição política portuguesa. 

Penélope. Fazer e Desfazer História. n. 2, fev/1989, p. 50-73; VALLADARES, Rafael. Portugal y la Monarquia 

Hispánica, 1580-1668. Madrid: Arco Libros, 2000; BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. Portugal no tempo dos Filipes: 

política, cultura e representações (1580-1668). Lisboa: Edições Cosmos, 2000; SCHAUB, Jean-Frederic. Portugal 

na Monarquia Hispânica 1580-1640. Lisboa: Livros Horizonte, 2001; CARDIM, Pedro; COSTA, Leonor Freire e 

CUNHA, Mafalda Soares da, (orgs.) Portugal na Monarquia Hispânica. Dinâmicas de integração e conflito, Lis-

boa, CHAM-UNL/UAç - CIDEHUS-UÉ - GHES-UTL, 2013. 

440 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “As Cortes de Tomar e a definição política do Portugal dos Filipes (1581-

1583)”. In: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 145-193. 

441 Ibidem, p. 160.  

442 Alguns estudos sobre o reflexo da ausência do monarca na corte de Lisboa: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. 

Lisboa Sozinha, Quase Viúva. A nobreza portuguesa e a corte de Madrid. Nobres e luta política no Portugal de 

Olivares. In: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. Portugal no Tempo dos Filipes: política, cultura, representação 

(1580-1668). Lisboa: Edições Cosmos, 2000, p. 159-184; MEGIANI, Ana Paula. O Rei Ausente: festa e cultura 

política nas visitas dos Filipes a Portugal (1581 a 1619). São Paulo: Alameda, 2004.  

443 MEGIANI, Ana Paula. Op. cit. p. 85.  

444 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “Acerca de um rei ausente (1583-1598): D. Alberto de Áustria e os cinco 

governadores”. In: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p. 145-193. 

444 Ibidem, p. 195.  

445  Sobre esta questão ver HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado: a construção do sebastianismo em 

Portugal, séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.249-272.  

446 CARDIM, Pedro. Política e identidades corporativas no Portugal de D. Filipe I. In: Estudos em homenagem a 

João Francisco Marques. Porto: Universidade do Porto, 2002, p. 300. Disponível em: 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2837.pdf. Acesso em 10 de junho de 2018.  

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2837.pdf
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de outros poderes, como o direito a resolver diretamente a concessão de mercês e, em 1586, 

desempenhou o cargo de inquisidor-mor447.  

Sobre a questão da concessão de mercês, o historiador Félix Labrador Arroyo afirma que 

uma parte significativa das elites portuguesas encararam a incorporação do reino de Portugal à 

Castela como “uma possível solução para os problemas que atravessaram o reino e para o 

colapso do sistema de mercês e benefícios que aumentava desde que a dinastia de Avis subira 

ao trono, agravada pelos anseios militares de D. Sebastião”448. Durante as negociações em torno 

do pleito sucessório, esta questão foi bem explorada pelos agentes da Coroa hispânica que 

empreenderam “uma política de aliciamento por meio de promessas de grandes benefícios 

pessoais ou coletivos”449.  

Apesar de todas as promessas realizadas, após o retorno do rei para Madrid em 1583, a 

situação mudara sensivelmente. Como observou Bouza, a distância entre a nobreza portuguesa 

e a corte em Madrid personificava a distância da graça real mesmo com a atuação do Conselho 

de Portugal que servia justamente para atenuar os problemas decorrentes da distância e da 

ausência do rei e o autor completa:  

 

Não obstante o crescente recurso a memoriais e à consulta escrita, 

continuou a ser indispensável a presença, na corte, das partes interessadas, a 

resolução na realidade "en pie" de muitas petições de mercês e de graças, 

supunha a sua deslocação até à corte, a qual, naquele caso, era distante e 

bastante diferente450. 

 

Conforme explica o historiador espanhol, a presença dos suplicantes em Madrid era 

fundamental para obter mercês. Os súditos que estavam próximos ao rei e das pessoas mais 

importantes da corte que detinham o poder de decisão sobre as concessões, tinham mais chances 

de conseguir o que almejavam. 

Dado este quadro histórico e a compreensão das dinâmicas políticas e sociais daquela 

época em que o reino de Portugal vivenciava nos primeiros anos de União das Coroas, parte-se 

para a análise dos documentos dos descendentes de João de Barros e da situação do Brasil neste 

                                                 
447 Ibidem, idem.  

448 ARROYO, Félix Labrador. A função integradora da Casa Real portuguesa de D. João I a D. Filipe I (1385-

1598). In: MARTÍNEZ HERNANDÉZ, Santiago (coord.). Governo, política, e representações do poder em 

Portugal Habsburgo e nos seus territórios ultramarinos (1581-1640). Lisboa: CHAM, FCSH/UNL, UNAC, 2011. 

p. 35. Disponível em: https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11850/1_Arroyo.pdf?sequence=1. Acesso 

em 9 de junho de 2018.  

449 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “A negociação de Portugal entre 1578 e 1581: a entronização de uma nova 

dinastia”. In: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. D. Filipe I. Lisboa: Círculo de Leitores, 2005, p.69. 

450 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. “Lisboa Sozinha, Quase Viúva”. A nobreza portuguesa e a corte de Madrid. 

Nobres e luta política no Portugal de Olivares. In: BOUZA ÁLVAREZ, Fernando. Portugal no Tempo dos Filipes: 

política, cultura, representação (1580-1668). Lisboa: Edições Cosmos, 2000, p. 211. 

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11850/1_Arroyo.pdf?sequence=1
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contexto.  

 

3.2.1 – As petições de Jerônimo de Barros no reinado de D. Filipe I  

Entre os documentos encontrados por António Baião no códice “Serviços da Casa Real” 

presentes no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, encontra-se uma petição de Jerônimo de 

Barros encaminhada ao rei D. Filipe I451. A petição não possui data, mas por meio do cotejo das 

informações mencionadas por Barros sobre os serviços prestados por ele e os irmãos, além dos 

fatos históricos apontados, é possível afirmar que a petição foi escrita após 1581.  

Nela, Barros pedia ao rei uma mercê na vultuosa quantia de quatro mil cruzados452 réis 

para pagar as dívidas do seu pai e seus irmãos que ainda recaíam sobre ele; uma tença de 

cinquenta mil réis para sua esposa, pois, segundo Barros, ela havia gastado todo o dote pagando 

as dívidas da família e, por fim, pediu ao rei que concedesse a António Pinheiro o foro de 

escudeiro por ele ter participado da conquista do Maranhão453. Provavelmente, este António 

Pinheiro é o mesmo que atuou como procurador de João de Barros na Vila dos Cosmes, em 

Igarassú, em 1564, defendendo os direitos do donatário sobre a “Terra dos Potiguara”. No rol 

de serviços declarados por Barros, consta a seguinte declaração sobre a empreitada no Brasil: 

 

Meu irmão João de Barros e eu, nos tempos del rei Dom João o terceiro, fomos 

por seu mandado ao rio Maranhão com uma armada ao descobrir o dito rio e 

costa pelas esperanças que havia de grande resgate de ouro e descobrimos 

mais de quinhentas léguas de costa e entramos assim no rio Maranhão como 

outros muitos grandes notáveis e resgatamos alguns homens que nela 

andavam dos que se perderam com Luís de Melo no que passamos muitos 

trabalhos de guerra com os franceses e com o gentio da terra e fomos e 

povoamos em três partes no que gastamos perto de cinco anos sustentando 

tudo sempre à custa do meu pai até gastar quanto tinha e fizemos muito serviço 

a el rei como darei conta se me for perguntado454 

 

Neste relato, Jerônimo de Barros expôs os desafios que enfrentou junto com seu irmão, 

João de Barros, durante os cinco anos em que estiveram desbravando a capitania do pai no 

entorno do rio Maranhão. O objetivo deles era encontrar grandes quantidades de ouro, muito 

                                                 
451 Códice “Serviços da Casa Real”, presentes no ANTT, Manuscritos da Livraria, nº 2664. In: BAIÃO, António. 

Op. cit. p. 349-351. 

452 Aproximadamente um milhão e seiscentos mil réis.  De acordo com Robert Simonsen, no reinado de Filipe 

II (1598-1621), um cruzado equivalia a quatrocentos réis. Assim, foi utilizado esse valor de referência para fazer 

a conversão em réis. Ver: SIMONSEN. Robert C. História Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional. 1969. p. 70. 

453  Ibidem, p. 352.  

454 Códice “Serviços da Casa Real”, presentes no ANTT, Manuscritos da Livraria, nº 2664. In: BAIÃO, António. 

Op. cit. p. 349-351.  
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provavelmente motivados pelos relatos que circulavam sobre as riquezas das Índias de Castela. 

No entanto, não encontraram a fortuna tão desejada, e, de acordo com o relato, lutaram contra 

os franceses que também possuíam interesse na região, enfrentaram os índios; e o pai, o 

donatário João de Barros, sustentou toda a empreitada.  Desta primeira tentativa de colonização 

da capitania, encontra-se registro na crônica de Gabriel Soares de Sousa, no qual afirma que os 

filhos de João de Barros povoaram uma localidade conhecida como Ilha das Vacas455. É nesta 

crônica também que se pode conferir a informação sobre o a expedição de Luís de Mello, cujos 

homens foram resgatados pelos filhos de Barros456.  

Na continuidade das declarações sobre o merecimento das mercês pedidas, Jerônimo de 

Barros registrou informações importantes sobre sua situação: 

 

 

E estando eu doente em uma quinta tanto que o senhor Dom António formou 

campo, logo me recolhi em Odivelas por que estava a obediência de Vossa 

Majestade com um salvo conduto do duque onde...quanto em mim foi a 

lealdade que os portugueses deviam ter ao serviço de Vossa Majestade como 

fará certo se necessário for por muitas pessoas nobres que aí estavam. E nunca 

servi D. António antes por os seus me foram tomados dois cavalos e um 

escravo e finalmente de tudo o que tinha fui saqueado. E por carregarem sobre 

mim as dívidas de meus irmãos e as de meu pai, passei muitos trabalhos e 

afrontas e desgostos a três anos que são enfermo para remédio dos quais 

trabalhos em satisfação de seus serviços e de seus irmãos457. 

 

Conforme consta na petição, Barros declarou lealdade a D. Filipe I, e afirmou não ter 

servido a D. António, o Prior do Crato, e declarou obediência e lealdade ao novo rei de Portugal. 

Jerônimo de Barros informa, na petição, que os simpatizantes do Prior do Crato tomaram dois 

cavalos e um escravo seu e depois saquearam tudo o que tinha458. Assim, com a ascensão do 

novo rei, Jerônimo de Barros tratou de se apresentar enquanto um súdito leal que defendeu a 

causa de D. Filipe I e sofreu consequências por não apoiar os seguidores de D. António.  

Com base nestas informações, sabe-se que Barros estava em Portugal no momento em que fez 

a petição e muito provavelmente deve ter aproveitado o tempo em que D. Filipe permaneceu 

no reino de dezembro de 1580 a março de 1583, para encaminhar suas demandas459.  

                                                 
455 SOUSA, Gabriel Soares. Op. cit. p. 9.  

456 Segundo Gabriel Soares de Sousa, Luís de Mello, filho do alcaide-mor de Elvas, conseguiu uma autorização 

do rei D. João III, para organizar uma armada particular com destino ao Brasil. Assim, partiu de Lisboa com três 

naus e duas caravelas. Mas, se perdeu nos baixios do Maranhão e muitas pessoas que estavam em suas caravelas 

ficaram pela região perdidas. Mello conseguiu ir para as Antilhas e de lá voltou para Lisboa. SOUSA, Gabriel 

Soares. Op. cit. p. 7-8.  

457 BAIÃO, António. Op. cit. p. 352.  

458 BAIÃO, António. Op. cit. p. 352.  

459 Existe uma carta de mercê de D. Filipe I para Jerônimo de Barros no ano de 1582 como se verá adiante, por 

isso a correlação entre a possível data na petição ora analisada e a resposta do rei.   
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Neste ponto, é importante considerar o lugar social de Jerônimo de Barros naquela 

sociedade e na lógica da distribuição de mercês. Como apontado neste estudo, João de Barros 

ocupava um cargo importante da administração ultramarina e tinha acesso direto ao rei e que 

lhe concedeu mercês e privilégios, e aos homens que estavam no centro do poder tomando as 

decisões, como o conde da Castanheira. Por outro lado, não se encontrou evidências de que 

Jerônimo de Barros tenha usufruído da mesma condição que o pai, mesmo com todo o histórico 

de serviços e as constantes menções ao legado de João de Barros. Ao finalizar a petição, 

Jerônimo de Barros fez as últimas considerações sobre as razões que justificavam o pedido da 

mercê: 

 

E sem embargo que para o que lhe parece que bastam seus serviços e os de 

seu irmãos, não deixará de lembrar a Vossa Majestade que é filho de um 

homem que se criou com el rei D. João o Terceiro e serviu 65 anos com tanto 

amor e verdade os reis desse reino como todo o mundo sabe não somente nos 

negócios da fazenda, mas em escrever os feitos que seus naturais fizera no 

Oriente o qual acabou tão pobre e por ser coisa de muita honra do reino e 

louvor dos reis em cujo tempo se fizeram el rei D. Sebastiao e D. Henrique 

lhe comendaram muito que acabasse a dita obra o que tenho feito e se não 

foram os trabalhos do tempo e muita enfermidade este os espíritos muito 

derribados com os trabalhos que me dão estas dívidas já fora impressa, mas 

ora com ajuda de Vossa Majestade e despacho de Vossa Majestade, espero 

cobrar novas forças para em seu nome a imprimir no que Real Mercê460. 

 

 

Barros enfatiza a dignidade de seu pai ao lembrar ao rei que João de Barros cresceu com 

D. João III e foi reconhecido pelos muitos anos de serviço nos negócios da fazenda e escreveu 

sobre os feitos dos portugueses no Oriente, e mesmo assim, morreu na pobreza. Mas, continuou 

informando que a importância da obra de seu pai fez com que os reis anteriores pedissem que 

o filho terminasse o trabalho. No entanto, Barros alegou que estava enfermo e as dívidas que 

possuía lhe davam muito “trabalho”. Interessante observar que além dos serviços prestados por 

ele e seus irmãos na esfera militar e de seu pai na Casa da Índia, a obra Décadas da Ásia passou 

a ser incluída no rol das justificativas, algo que não foi constatado nos outros documentos 

emitidos logo após a morte de João de Barros, em 1570.  

Este último pedido parece ser um reforço a um pedido anterior, realizado já no reinado de 

D. Filipe II, que tratava especificamente de uma demanda relacionada à impressão das Décadas 

da Ásia. Na “Minuta de uma petição de Jerônimo de Barros ao rei católico por causa da 

impressão das Décadas” 461 , o herdeiro de João de Barros afirmou que D. Sebastião e, 

                                                 
460 BAIÃO, António. Op. cit. p. 352-3.  

461 Ibidem, p. 311-2.  
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posteriormente, o cardeal D. Henrique, lhe pediram para terminar a obra das Décadas. Relatou 

que nos tempos do reinado de D. Sebastião, havia escrito durante quatro anos, mas já não 

possuía condição de continuar, pois estava doente e sem esperança de viver mais anos. Assim, 

Barros pediu ao embaixador Gomes da Silva, presente em Roma, para procurar algum homem 

que pudesse terminar de escrever a obra. O pedido foi atendido, e a escrita da obra foi concluída 

e aprovada pela Inquisição. Barros então lembrou ao rei D. Filipe I que no tempo em que este 

esteve em Lisboa, portanto entre dezembro de 1580 a março de 1583, da promessa de arcar com 

os custos da impressão. Esta informação demonstra que o herdeiro de João de Barros aproveitou 

presença do monarca espanhol em Portugal para encaminhar suas demandas. Aproveitou para 

exaltar a importância da obra de seu pai para a memória dos feitos dos reis portugueses e 

afirmou que soubera de uma iniciativa da Pérsia de traduzir a obra do seu pai para a língua parsi, 

demonstrando que em outros reinos a obra já era reconhecida 462 . Além das razões já 

apresentadas, Jerônimo de Barros acrescentou:  

 

[...] Apresento acostada a uma petição que Vossa Majestade me fará mercê de 

querer ver e nela lembro algumas coisas por onde obra e ver eu que pois a ds 

(sic) aprove que em tempos que estes reinos tão aflitos e cansados estavam se 

lembrou deles e com a sucessão de Vossa Majestade para remédio deles e que 

por em Vossa Majestade o império das gentes e ajuntar a conquista de todo 

orbe da terra e quis por nós vossos espanhóis a glória das armas em este bem 

aventurado tem que por Vossa Majestade são governados e que tanta parte 

cabe aos portugueses justa razão e mandar Vossa Majestade que de suas obras 

haja memória e fazer para isso e esta história impressa tirará à luz o que meu 

pai deixou escrito da história da África se Vossa Majestade houver por seu 

serviço [...]463  

 

Conforme o trecho acima, na petição, o suplicante enalteceu o rei D. Filipe I e a nova condição de 

Portugal como reino integrante da monarquia hispânica, no intuito de demonstrar lealdade. Barros 

informou ainda que a impressão da obra que dava continuidade ao trabalho do pai, revelaria os escritos 

sobre a história da África até então desconhecidos464. Assim, após alegar as razões do merecimento 

                                                 
462  A primeira tradução conhecida das Décadas da Ásia foi lançada no ano de 1562 em italiano. HORCH, 

Rosemarie Erika (coord.). Biblioteca Universitatis: Livros Impressos do Século XVII do Acervo Bibliográfico da 

Universidade de São Paulo. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial, 2002, p. 140. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=4HJBpYuLR0AC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=D%C3%A9cadas+da+%

C3%81sia+Barros+tradu%C3%A7%C3%A3o+italiano&source=bl&ots=v-nWLhALj7&sig=iEo8LY-

id02rUQl2YK2knNikz2c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiT-

Iv9xJDcAhXDF5AKHXrJAg8Q6AEIaTAK#v=onepage&q=D%C3%A9cadas%20da%20%C3%81sia%20Barro

s%20tradu%C3%A7%C3%A3o%20italiano&f=false. Acesso em 28 de junho de 2018.  

463 BAIÃO, António. Op. cit. p. 312.  

464 Anos mais tarde, os direitos de edição da obra de João de Barros foram objeto de uma disputa judicial entre 

um neto do autor, António Barros de Almeida, e o cosmógrafo João Baptista de Lavanha. Em 1618, o neto de 

Barros pediu à Câmara de Lisboa, um empréstimo de 1.000 cruzados para ele fazer a impressão da obra, a mesma 

que Lavanha já havia impresso em Madrid no ano de 1615. O pedido foi negado pela Câmara com a justificativa 

de que o requerimento “não estava assinado em tempo para fazer este empréstimo”. O neto de Barros apenas 

https://books.google.com.br/books?id=4HJBpYuLR0AC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=D%C3%A9cadas+da+%C3%81sia+Barros+tradu%C3%A7%C3%A3o+italiano&source=bl&ots=v-nWLhALj7&sig=iEo8LY-id02rUQl2YK2knNikz2c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiT-Iv9xJDcAhXDF5AKHXrJAg8Q6AEIaTAK#v=onepage&q=D%C3%A9cadas%20da%20%C3%81sia%20Barros%20tradu%C3%A7%C3%A3o%20italiano&f=false
https://books.google.com.br/books?id=4HJBpYuLR0AC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=D%C3%A9cadas+da+%C3%81sia+Barros+tradu%C3%A7%C3%A3o+italiano&source=bl&ots=v-nWLhALj7&sig=iEo8LY-id02rUQl2YK2knNikz2c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiT-Iv9xJDcAhXDF5AKHXrJAg8Q6AEIaTAK#v=onepage&q=D%C3%A9cadas%20da%20%C3%81sia%20Barros%20tradu%C3%A7%C3%A3o%20italiano&f=false
https://books.google.com.br/books?id=4HJBpYuLR0AC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=D%C3%A9cadas+da+%C3%81sia+Barros+tradu%C3%A7%C3%A3o+italiano&source=bl&ots=v-nWLhALj7&sig=iEo8LY-id02rUQl2YK2knNikz2c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiT-Iv9xJDcAhXDF5AKHXrJAg8Q6AEIaTAK#v=onepage&q=D%C3%A9cadas%20da%20%C3%81sia%20Barros%20tradu%C3%A7%C3%A3o%20italiano&f=false
https://books.google.com.br/books?id=4HJBpYuLR0AC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=D%C3%A9cadas+da+%C3%81sia+Barros+tradu%C3%A7%C3%A3o+italiano&source=bl&ots=v-nWLhALj7&sig=iEo8LY-id02rUQl2YK2knNikz2c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiT-Iv9xJDcAhXDF5AKHXrJAg8Q6AEIaTAK#v=onepage&q=D%C3%A9cadas%20da%20%C3%81sia%20Barros%20tradu%C3%A7%C3%A3o%20italiano&f=false
https://books.google.com.br/books?id=4HJBpYuLR0AC&pg=PA140&lpg=PA140&dq=D%C3%A9cadas+da+%C3%81sia+Barros+tradu%C3%A7%C3%A3o+italiano&source=bl&ots=v-nWLhALj7&sig=iEo8LY-id02rUQl2YK2knNikz2c&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiT-Iv9xJDcAhXDF5AKHXrJAg8Q6AEIaTAK#v=onepage&q=D%C3%A9cadas%20da%20%C3%81sia%20Barros%20tradu%C3%A7%C3%A3o%20italiano&f=false
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da obra, o herdeiro de João de Barros informou ao rei que o custo da impressão era de três mil 

cruzados, portanto, aguardava esta mercê da Coroa. Para finalizar a petição, como de praxe, 

Barros tocou na questão da prestação de serviços do seu pai e de seus irmãos, como consta no 

trecho abaixo: 

 

E mais havendo nesta outros méritos de sessenta e tantos anos de serviço de 

meu pai e cinco filhos homens que sempre estiveram na guerra com muita 

despesa os quais por tantas vezes derramaram nela seu sangue tem quem 

alguns sacrificaram as vidas nas guerras. E sendo ele herdeiro de todos sem 

até hoje por isso lhe não fizeram mercê ficando-lhe muitas dívidas com que 

passa muito trabalho [...]465 

 

Importante observar que Barros se coloca como o herdeiro que não recebeu outro bem a 

não ser as dívidas da família, que esperava mercê até aquele momento. No entanto, no ano de 

1582, Jerônimo de Barros recebeu uma carta de mercê de D. Filipe I (1581-1598) com a 

seguinte concessão: 

 

Dom Filipe etc. faço saber aos que esta carta virem que havendo respeito aos 

serviços de João de Barros que foi feitor da Casa da Índia e aos de Jerônimo 

de Barros, seu filho fidalgo da minha casa e querendo lhe fazer mercê, ei por 

bem e me praz que ele tenha e haja de minha fazenda cem mil réis de tença 

cada um ano até o prover de uma comenda em qualquer das ordens que lhe 

valha e tome  cento e cinquenta mil réis de renda e mando aos vedores de 

minha fazenda que lhe façam assentar os ditos cem mil réis de tença no livro 

dela e do primeiro de março deste presente ano de 1582 [...]466 

 

Conforme o trecho apresentado acima, o rei, D. Filipe I, concedeu a Jerônimo de Barros 

uma tença de 100$000 réis (cem mil réis) até ele ser provido com a comenda de alguma ordem 

com uma renda de cento e 150$000 réis (cento e cinquenta mil réis). Com base no cruzamento 

de informações realizado entre esta carta de mercê e a carta concedida a Barros pelo rei D. 

Sebastião, em 1571, pode-se afirmar que, de 1571 até 1582, Jerônimo de Barros não havia 

recebido comenda de nenhuma ordem. Mas, recebeu tença pelos seus serviços e de seu pai. 

Tença que, se comparada ao valor pedido por Jerônimo de Barros na petição analisada 

anteriormente para pagar suas dívidas (quatro mil cruzados), é mais baixa e manteve o valor da 

carta de mercê doada por D. Sebastião, em 1571.   

A tença doada pelo rei D. Filipe I, representa a primeira mercê conhecida concedida pelo 

                                                 
conseguiu embargar um exemplar da Quarta Década, em 1619, e foi condenado a arcar com todas as custas 

processuais. BAIÃO, António. Op. cit. p. 288-92.  

465 BAIÃO, António. Op. cit. 312. 

466 ANTT, Chancelaria de D. Filipe I, Liv. 2, fl. 269v. In: BAIÃO, António. Op. cit. p. 217-8. 
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monarca espanhol a Jerônimo de Barros. Esta é a mercê à qual Francisco Adolfo de Varnhagen 

faz referência como sendo uma possível indenização pelos direitos das capitanias do Brasil. 

Neste ponto, cumpre observar que nos documentos analisados sobre João de Barros e sua 

família, não há menção à concessão de direitos das capitanias. Todavia, tal fato também não 

exclui a possibilidade de que uma possível negociação sobre a cessão de direitos do novo 

donatário em prol da Coroa estava incluída na mercê dada pelo rei D. Filipe I devido aos 

“serviços” de João de Barros e seu filho. Neste caso, serviços como categoria genérica que 

poderia abranger a esfera militar como administrativa.  

Todavia, as fontes indicam que até pelo menos o final do curto reinado do cardeal D. 

Henrique I (1578-1580), Jerônimo de Barros mantinha a intenção de povoar suas capitanias, 

principalmente a “Terra dos Potiguara” devido ao estabelecimento dos franceses. Após a 

coroação de D. Filipe I, de Portugal, por sua vez, não foram encontrados indícios de que o 

herdeiro de João de Barros tenha-se mobilizado para voltar ao Brasil ou manifestado interesse 

pelos seus direitos como capitão donatário.  Acredita-se que, depois de encaminhada a petição 

que pedia ajuda da Coroa para financiar a expedição entre 1578 e 1580, a reposta tenha sido 

provavelmente negativa, pois não se tem nenhuma notícia sobre uma terceira expedição. 

Dos documentos analisados, percebeu-se que Jerônimo de Barros usou como estratégia 

argumentativa em suas petições as dívidas da família. Além disso, enfatizou sua lealdade e 

apoio ao novo rei no momento em que Portugal se encontrava nos anos inicias de integração à 

Monarquia Hispânica, momento fundamental para pedir mercês devido à presença do rei em 

Lisboa. O capitão donatário estava na corte pedindo mercês não mais relacionadas diretamente 

as suas capitanias, como fez no reinado do cardeal D. Henrique I ao pedir ajuda para voltar ao 

Brasil, mas apresentou seu histórico de serviços na exploração da costa do Maranhão para 

justificar suas petições. 

António Vasconcelos de Saldanha, ao analisar os processos de incorporação das 

capitanias, explica que, em diferentes circunstâncias, a Coroa chamou para si os “bens 

originalmente votados a senhorio particular”467. Segundo o autor, este processo teve como base 

a impossibilidade de alguns donatários de cumprirem o que estava disposto nos diplomas régios 

que constituíram as doações, especialmente a necessidade da defesa e povoamento das 

capitanias. Nesse sentido, Saldanha menciona o caso da capitania da Baía de Todos os Santos, 

como primeiro caso de incorporação por parte da Coroa, e o caso da capitania de João de Barros, 

sem adentrar nos detalhes deste último caso468.  

                                                 
467 SALDANHA, António Vasconcellos de. Op, cit. p. 388.  

468 Ibidem, p. 389.  
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A “Terra dos Potiguara” poderia já ter sido incorporada à órbita de poder da Coroa  pouco 

antes dos primeiros anos de reinado de D. Filipe I, como extensão de um projeto iniciado anos 

em período anterior ao reinado de D. Sebastião (1557-1578), mais especificamente de 1570, 

com a ordem expedida pelo rei de fundar uma povoação na área onde ocorriam graves conflitos 

entre luso-brasileiros de um lado e os povos Potiguara e franceses do outro, no território da 

futura capitania real da Paraíba469.  A questão da defesa era um ponto sensível e em determinado 

momento os conflitos passaram a representar uma grave ameaça aos investimentos já realizados 

principalmente na zona dos engenhos da capitania de Pernambuco, centro propulsor das 

conquistas que se seguiram.  

Para a historiadora Regina Célia Gonçalves, os conflitos que eclodiram nas fronteiras das 

capitanias localizadas no norte era resultado de um longo processo de deterioração das relações 

entre os portugueses e alguns grupos indígenas, entre eles os Potiguara. Gonçalves explica que 

a expansão dos negócios do açúcar e a atividade dos apresadores de índios, foram os dois fatores 

que desencadearam uma série de ataques dos Potiguara aos engenhos e núcleos de povoamento 

português. Na década de 1570, a situação de Itamaracá era particularmente grave, a capitania 

estava praticamente despovoada, pois muitos moradores fugiram da capitania devido aos 

ataques. O recuo dos moradores de Itamaracá contribuiu para o avanço dos Potiguara rumo ao 

rio Igarassu em direção aos engenhos de Pernambuco470. De acordo com Stuart Schwartz, em 

1570, havia 70 engenhos em funcionamento no litoral, a maioria deles concentradas na 

donataria de Pernambuco471.  

O constante redesenhar das fronteiras era resultado do apetite territorial dos senhores de 

engenho por um lado, e, por outro, do constante avanço dos Potiguara justamente em um 

momento favorável caracterizado pela alta do preço açúcar para exportação. Ademais, os 

interesses dos senhores estavam voltados para a busca de mão-de-obra escrava cada vez mais 

difícil, principalmente após o extermínio dos índios Caeté472.  

                                                 
469 GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e açúcares: política e economia na Capitania da Parayba, 1585-1630. 

Bauru, SP: Edusc, 2007, p. 64-82. Sobre a conquista da capitania real da Paraíba ver também BATISTA, Adriel 

Fontelene. O Sumário das Armadas: Guerras, missões e estratégias discursivas na conquista do rio Paraíba. Natal, 

RN: EDUFRN 2013.  

470 Ibidem, p. 49-82.  

471 Pernambuco contava com 23 engenhos em funcionamento. SCHWARTZ, Stuart. O Nordeste açucareiro no 

Brasil colonial. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Brasil colonial, volume 2 

(1580-1720).  1 d. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 339. Sobre os engenhos pernambucanos nesta 

época, ver também MELLO, Evaldo Cabral de. O bagaço da cana. São Paulo: Penguin Companhia, 2012.  

472  A Coroa portuguesa havia declarado guerra contra os índios Caeté por terem matado D. Pero Fernandes 

Sardinha, primeiro bispo do Brasil. Em 1557, um édito régio condenou os Caetés à escravidão perpétua. 

BARBOSA, Bartira; ARRUDA, José Jobson de Andrade; ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Paranambuco. 

Herança e poder indígena. Nordeste – séculos XVI e XVII. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2007. Apud 

FERRAZ, Maria do Socorro. A sociedade colonial em Pernambuco. A conquista dos sertões de dentro e de fora. 
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Outro grupo interessado na expansão das fronteiras eram os comerciantes de Olinda, 

representantes dos grupos mercantis com sede na Europa que mantinham negócios relacionados 

à produção açucareira. A convergência de interesses desses grupos que contribuíam para o 

crescimento da Fazenda Real, contou com o apoio dos reis D. Sebastião e, posteriormente, do 

cardeal D. Henrique I, mas apenas no reinado de D. Filipe I, em 1585, foi lançada a expedição 

vencedora473. Neste contexto, a capitania do Rio Grande representava a próxima fronteira a ser 

vencida pelos colonizadores, fato concretizado quase 15 anos depois da conquista da Paraíba, 

em 1598. 

Nesse sentido, os intensos movimentos de guerra nas fronteiras das capitanias do Norte 

desde a década de 1570, a crise sucessória em Portugal, os problemas econômicos decorrentes 

das guerras em África e os interesses envolvidos na expansão das fronteiras do Norte, podem 

explicar a falta de apoio financeiro da Coroa no momento em que Jerônimo de Barros se dispôs 

a voltar ao Brasil e colonizar sua capitania.  

Jerônimo de Barros faleceu em 20 de agosto de 1586474. Poucos anos depois, em 1591, a 

viúva de Barros vendeu ao rei os cadernos que continham os escritos de João de Barros sobre a 

geografia do império português. A importância destes cadernos pode ser medida pelo valor pago 

pelo rei: quinhentos mil réis475, quantia superior a qualquer tença que João de Barros e Jerônimo 

de Barros receberam em vida.  

 No restante dos documentos catalogados sobre João de Barros e sua família, as capitanias 

do Brasil não aparecem mais como bens de nenhum capitão donatário herdeiro. Mas, os gastos 

que se fizeram nas duas tentativas de conquista foram repetidamente citados em petições do 

neto de João de Barros, António de Barros de Almeida, na década de 1620, ao pedir comendas 

tanto pelos serviços dos seus antepassados como seus serviços na Índia476. Portanto, assim como 

o trabalho de João de Barros de escritor dos feitos no Oriente, o discurso das dívidas ultrapassou 

gerações e os prejuízos com as empreitadas no Brasil foram representados como divisor de 

águas nas finanças da família do antigo capitão donatário.  

 

 

 

                                                 
In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Brasil colonial, volume 2 (1580-1720).  1 d. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014, p. 178.  

473 GONÇALVES, Regina Célia. Op. cit. p. 76-82.  

474 ANTT, Chancelaria de D. Filipe I, Liv. 10, fl. 377v. Ibidem, p. 219-20. 

475 Ibidem, p. 308.  

476 Ibidem, p. 322-23.  
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CONCLUSÃO 

 

O percurso investigativo empreendido nesta dissertação indicou a riqueza de detalhes que 

até então não foram explorados no tocante a história da constituição territorial da futura 

capitania do Rio Grande. Neste caminho, o processo de desnaturalização do território foi 

fundamentado no exame tanto da conjuntura social e política na qual João de Barros e seu 

herdeiro estavam envolvidos como pela reflexão dos aspectos jurídicos das capitanias 

donatárias.  

A análise da doação do senhorio destinado a João de Barros, em 1535, na conhecida 

“Terra dos Potiguara”, permitiu a reavaliação de algumas concepções já consagradas na 

historiografia, notadamente sobre a ideia do completo abandono da capitania por parte do 

donatário. Mas, mais do que isso, forneceu indicativos para o problema central da investigação, 

qual seja, as razões que explicam a manutenção da longeva condição de senhorio mesmo sem 

o donatário ter tomado a posse efetiva da terra, tal como era exigido nos diplomas régios.  

O elemento inicial de investigação foi a análise das relações estabelecidas por João de 

Barros junto aos homens mais influentes da corte e do próprio rei D. João III (1521-1557). Este 

mesmo rei lhe concedeu importantes privilégios tais como o cargo mais alto da administração 

ultramarina e duas capitanias no Brasil. Além disso, uma outra conexão foi feita entre o ofício 

de feitor da Casa da Índia e a condição de capitão donatário de capitanias que Barros sequer 

conheceu, mas manteve-se informado e atento aos acontecimentos do Brasil.  

As informações que Barros dispunha em Lisboa foram suficientes para ele buscar, junto 

ao rei, garantir seus direitos de donatário da capitania mesmo após duas expedições fracassadas 

rumo ao Brasil. Neste ponto, o exame das demandas pleiteadas por Barros junto à Coroa 

apontam que o interesse do donatário se justificava pelos negócios que mantinha na “Terra dos 

Potiguara” no que diz respeito à concessão de licença para exploração dos recursos naturais da 

capitania, como extração de pau brasil e colheita de búzios, por meio da atuação de procuradores.  

Graças à atuação destes representantes, Barros manteve sua donataria como uma fonte de 

renda com base, principalmente, na exploração de uma localidade conhecida como Porto dos 

Búzios, que foi alvo de disputa entre o donatário e o capitão de Itamaracá, João Gonçalves. A 

dúvida sobre os limites entre as capitanias toca em um tema diretamente relacionado à 

constituição territorial do senhorio de Barros, devido à especificidade da carta de doação 

destinada tanto ao donatário como a Aires da Cunha: a concessão de 100 léguas de terra que 

deveriam ser repartidas em duas partes iguais com as devidas implicações jurídicas desse ato. 

Quer isto dizer que se travavam de duas capitanias e não apenas de uma capitania para os dois 
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donatários, como explicava Francisco Adolfo de Varnhagen com a teoria do condomínio 

senhorial. A própria representação cartográfica do senhorio de Barros foi revista em estudos 

recentes e forneceu novas perspectivas para repensar o território que compreendia a jurisdição 

do capitão donatário.  

Na linha dos objetivos desta dissertação, a investigação sobre a conversão de capitania 

donatária para capitania régia perpassou pela análise da situação da família de João de Barros 

após sua morte, notadamente do herdeiro da capitania, Jerônimo de Barros. O novo capitão 

donatário manteve o interesse em conquistar a capitania e recorreu à Coroa para financiar a 

empreitada. Os anseios do donatário aparentemente não foram atendidos e nos primeiros anos 

do reinado de D. Filipe I de Portugal, as petições do herdeiro de João de Barros já não tocavam 

mais nesta questão.  

O estudo destas petições não permitiu em uma análise conjuntural determinar a data 

precisa da conversão de capitania donatária para capitania régia e nem confirmar as datas já 

conhecidas de 1580 ou 1582. É certo que os estudiosos que se dedicaram a pesquisar essa 

questão lançaram suas hipóteses no limite das possibilidades de análise que a documentação 

oferecia e pela própria forma particular de fazer História de cada época, assim como este estudo 

tem suas limitações. No entanto, as hipóteses tão repetidas na historiografia sobre a capitania 

do Rio do Grande não foram alvo de questionamentos ou de uma investigação mais aprofundada 

que fomentasse inclusive outras dúvidas como o porquê da condição longeva de donataria se o 

elemento fundamental de legitimação da doação, qual seja a conquista, não havia sido cumprido? 

Em suma, como apontado nesta dissertação, no final do século XVI, os movimentos de 

guerra contra os Potiguara, nas fronteiras do Norte, abriram caminhos para a expansão territorial 

impulsionada pela política de D. Filipe I. Conquistada a capitania real da Paraíba, em 1585, os 

esforços voltaram-se para a conquista da capitania do Rio Grande. Assim, cabe ainda a 

elaboração de estudos mais aprofundados sobre a atuação da Monarquia Hispânica, neste 

contexto de guerras e redefinição das fronteiras, voltado para os reflexos deste quadro no 

processo de conquista da capitania do Rio do Grande e para a dinâmica de ocupação do território 

empreendida nos primeiros anos da colonização477 

 

 

 

                                                 
477 Alguns estudos iniciais foram empreendidos nesse sentido, como no caso das análises sobre a distribuição das 

primeiras sesmarias na capitania do Rio Grande. Ver TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Terra, casa e produção. 

Notas sobre a repartição de terras da Capitania do Rio Grande (1614). Mercator, Fortaleza, v. 13, n. 2, p. 105-124. 

mai./ago.2014; PEREIRA, Elenize Trindade. “Das terras doadas ouvi dizer”: doação de sesmarias na fronteira do 

império, capitania do Rio Grande (1600-1614). Historien, Petrolina, ano 5, n. 10, p. 169-179, jan./jun. 2014. 
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ANEXOS  

 

 

ANEXO A – Retrato de João de Barros 

 

 

 

 
 
Fonte: BARROS, João de. Décadas da Ásia. Primeira Década. 4ª ed. revista e prefaciada por António Baião. Coim-

bra: Imprensa da Universidade, 1932. p. 4. Disponível em: http://purl.pt/26841/4/120004-1/120004-

1_item4/120004-1_PDF/120004-1_PDF_24-C-R0150/120004-1_0000_1-524_t24-C-R0150.pdf. Acesso em 14 

de janeiro de 2017.  
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ANEXO B – Quadro dos foros  

 

 

1ª ordem  2ª ordem  3ª ordem - 

 
1º foro -  Fidalgo cavaleiro: 
1$600 réis mensais de 
moradia e 1 alqueire de 
cevada por dia 
 
2º foro -  Fidalgo escudeiro: 
1$400 réis mensais de 
moradia e 1 alqueire de 
cevada por dia 
 
3º foro - Moço fidalgo: 
1$200 réis mensais de 
moradia e 1 alqueire de 
cevada por dia 
 
 

 
4º foro - Moço da guarda 
roupa: 900 réis mensais de 
moradia e três quartas de 
cevada por dia 
 
5º foro - Moço da câmara: 750 
réis mensais de moradia e três 
quartas de cevada por dia 
 
6º foro – Cavaleiro fidalgo: 600 
réis mensais de moradia e meio 
alqueire de cevada por dia 
 
7º foro - Escudeiro fidalgo: 500 
réis mensais de moradia e meio 
alqueire de cevada por dia 
 
 

 
8º foro - Cavaleiro simples: 
450 réis mensais de moradia e 
uma quarta de cevada por dia 
 
9º foro - Escudeiro simples: 
400 réis mensais de moradia e 
uma quarta de cevada por dia 
 
10ª foro - Moço de guarda 
reposta: 300 réis mensais de 
morada  
 
11º foro - Reposteiro: 240 réis 
mensais de moradia  
 
12º foro - Moço de estribeira: 
200 réis mensais de moradia, 
vestidos e fardas 

              
Fonte: GAIO, Manuel José da Costa Felgueiras. Nobiliário das Famílias de Portugal. Tomo I e II. Braga: 

Oficinas Gráficas de Paz, 1938. pp.13-19. Disponível em:                     http://purl.pt/12151/4/. Acesso em 10 de 

julho de 2017. 
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