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O certo, porém, é que ninguém, de bom senso, 
compreende mais está divisão das ciências em 
compartimentos estanques, espécie de quartos 
de hotel, de que o senhorio ranzinza seria a 
psicologia – para os psicólogos – ou a 
biologia – para os biólogos – ou a ecologia 
humana, ou a sociologia, ou a geografia, ou a 
biotipologia, para os grão-mestres e iniciados 
nesta ou naquela seita “científica”; onde os 
limites e direitos de um tivessem um ponto 
fixo de referência, imutável e constante, sob 
pena de transformar-se num abuso ou numa 
violação do que seria o direito, o limite, os 
extremos de outra espécie de capitão do mato, 
esses mais cientificamente susceptíveis a tudo 
que não venha com “marca de fábrica”, a 
catar aqui e ali, um deslize ou uma traição à 
ciência, prontos a pegar a dente de cachorro o 
aventureiro como negro fujão. 

(Juarez da Gama Batista) 
 
 
 

Ora, cada vez que o uso social do tempo 
muda, a organização do espaço muda 
igualmente. 

(Milton Santos) 
 
 
 

Ah, prometo àqueles meus professores 
desiludidos que na próxima vida eu vou ser um 
grande matemático, porque a matemática é o 
único pensamento sem dor... 

(Mário Quintana) 
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RESUMO 
 

Acredito que as configurações espaciais são fruto do enfrentamento dos 
vários grupos sociais, que o habitam. Partindo desse pressuposto analiso o 
processo de produção do espaço da Mata Sul da Paraíba, no período de 
1799 a 1881. Para realizar tal tarefa identifico os agentes produtores deste 
espaço e as estratégias por eles utilizadas para transformarem suas 
necessidades de sobrevivência, convívio e lucro, em materialidade. Com o 
objetivo de descobrir quais dessas estratégias foram vitoriosas, ou seja, 
tornaram-se propriedades, povoações, caminhos ou lugares, relacionei-as 
à configuração espacial da Mata Sul da Paraíba em dois momentos 
distintos: o cadastro geral das terras (1856) e a criação das colônias 
agrícolas (1881), o que descobri foi à espacialização da intensa disputa 
por sobrevivência e poder na Mata Sul da Paraíba do século XIX. 
  
Palavras-Chave: Produção do espaço, Mata sul da Paraíba, homens livres 
pobres. 



RESUMEN 
 

Creo que las configuraciones espaciales son resultado de los 
enfrentamientos de los grupos sociales, que en él habitan. Así analizo el 
proceso de producción del espacio de la “Mata Sul da Paraíba”, en el 
período de 1799 hasta 1881. Para ejecutar esta tarea identifico los grupos 
sociales que producieron esto espacio, bien como las estrategias que 
utilizaron para convertir sus necesidades de supervivencia, convivencia y 
ganancia, en materialidad. 
 
Palabras-clave: producción del espacio, “Mata Sul da Paraíba”, hombres 
libres pobres. 
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Introdução 
 
 

As coisas não estão no espaço; as coisas estão 
é no tempo. Há nelas ilusória permanência de 
forma, que esconde uma desagregação 
constante, ainda que infinitesimal. 
(Cyro dos Anjos) 

 
 

Três meses, três minutos! Eis toda a verdade 
da vida. Se os pusessem sobre uma grelha, 
como São Lourenço, cinco minutos eram 
cinco meses. E ainda se fala em tempo! Há lá 
tempo? O tempo está nas nossas impressões. 
Há meses para os infelizes e minutos para os 
venturosos. 
(Machado de Assis)  

 
 

Qual a dimensão mais importante da realidade, tempo ou espaço? O debate é 

desigual e irrelevante. Desigual porque são muitos os partidários do tempo e poucos 

aqueles que atribuem maior importância ao espaço, como dimensão prioritária para dar um 

pouco de inteligibilidade ao caos cotidiano da vida. Irrelevante porque, tempo e espaço, 

sucessão e simultaneidade, diacronia e sincronia, história e geografia, embora separados 

pelo paradigma da racionalidade moderna e divididos para fins pedagógicos, são 

indissociáveis. 

 A suposta primazia do tempo sobre o espaço é uma quimera, pois a própria 

percepção psicológica da categoria espaço é muito provavelmente anterior a da categoria 

tempo. Segundo Tonino Bettanine a linguagem prova esta afirmação uma vez que “as 

designações de tempo como breve ou longo são emprestadas do vocabulário dos conceitos 

espaciais. Nós falamos de um espaço ou de um intervalo de tempo. Antes 

etimologicamente significa na frente de.”1 

                                                   
1 BETTANINE, 1982, p.16. 
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 O homem passou a tomar consciência do espaço a partir do lugar do seu corpo, que 

para ele era o centro do mundo, é por isso que as sociedades antigas sempre se julgavam no 

centro do universo. Era a partir da existência daquele homem ou daquela sociedade que o 

espaço existia e as distâncias passavam a ser medidas, surgindo assim a primeira e mais 

elementar noção de tempo. O espaço seria então uma série de lugares, sendo o conceito de 

lugar entendido como “a porção do espaço apropriável para a vida - apropriável através do 

corpo, dos sentidos, - dos passos de seus moradores.”2 Assim, o saber desenvolvido sobre o 

espaço, limitava-se a uma descrição dos lugares, ou seja, a corografia, enquanto a história 

surge da genealogia, ou seja, da necessidade que os primeiros soberanos tiveram de 

vincular sua ascendência a um Deus e garantir a sucessão hereditária no poder, vínculo que 

justificaria a transformação de iguais em súditos. 

Nasceram assim duas hierarquias: a dos povos e lugares, e a dos homens dentro de 

um mesmo povo, aqueles, mais bárbaros de acordo com a distância que estavam do 

viajante corógrafo, e estes, socialmente mais importantes de acordo com o parentesco com 

o Deus-Pai daquele povo. Sendo assim, foram essas duas hierarquias que explicaram o 

mundo, que o fizeram inteligível. Contudo, mesmo nos primeiros relatos fundadores dessa 

dupla hierarquia, tempo e espaço já estavam unidos, pois cada povo estava vinculado a um 

espaço e este a um Deus. É nesse sentido que escrever uma história dos espaços, é ao 

mesmo tempo realizar uma cartografia dos poderes. No entanto, a suposta primazia do 

tempo sobre o espaço surge de uma questão lingüística, pois como traduzir geografia, isto 

é, simultaneidade, em palavras, se todo relato é sucessivo, se a coerência discursiva é 

tributária do tempo.3 

                                                   
2 RATTS, 2003, p. 95. 
3 cf. SOJA, 1993,  p. 30. 
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Assim, é possível dizer e escrever a mesma coisa de modos distintos, mas não 

escrever duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, eu posso afirmar que o espaço é 

heterotrópico, como Focault, ou refletir, como Tolstói, que “Há quem passe pelo bosque e 

só veja lenha para a fogueira”, as duas sentenças significando a mesma coisa, que a 

percepção que os homens tem do espaço não é unívoca, ou seja, as duas afirmações 

demonstram que o espaço pode ser visto, percebido, sentido, vivenciado e idealizado de 

maneira diferente pelos diversos grupos sociais e por cada homem individualmente.  

Contudo, eu não posso escrever uma narrativa coerente sem que ela tenha uma 

hierarquia de sentidos, ou seja, início, meio e fim, a partir do que se depreende, que não há 

narrativa sem sucessão, do que surge o equívoco comum de atribuir mais valor ao tempo, 

que ao espaço, quando ambos constituem dimensões indissociáveis para dar 

inteligibilidade ao real. Sendo assim, estudar tal ou qual problema geográfico sem levar em 

consideração o tempo, seria uma negligência imperdoável, o mesmo podendo ser dito de 

um estudo de história que negligencie o espaço. 

No entanto, geógrafos e historiadores apegados a uma série de preconceitos 

mútuos, costumam se ignorar mutuamente, recusando um diálogo que poderia ser profícuo 

para as duas disciplinas, que ciosas de suas especificidades não se abrem para conhecer e 

contribuir com discussões que se realizam dentro do campo tido a principio como próprio 

da história ou da geografia e que muitas vezes diria respeito a historiadores e geógrafos. 

Assim, para muitos geógrafos, a história, é tida como uma sucessão de fatos, 

eventos e conflitos que tiveram lugar no passado, a qual o geógrafo interessado no 

presente, recorre para explicar este ou aquele fenômeno da realidade. As permanências que 

a história revela, incorporadas ao espaço são tratadas como “rugosidades” ou “resíduos”4. 

                                                   
4 Ver SANTOS, 1986, p.138. 
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Do outro lado, para muitos historiadores, o espaço é visto como o imutável, o fixo, o 

estático.5 Nestes termos a geografia  é apenas o cenário da história.6 

Essa falta de diálogo leva a que sejam criadas várias disciplinas, que na realidade 

tratam de fenômenos muito próximos ou mesmo comuns, como a história territorial, 

ambiental e das paisagens e a geografia agrária e histórica, sem que haja uma procura 

maior pela interdisciplinaridade, ainda mais necessária nestes casos. 

No que se refere à geografia histórica, campo já mencionado por Max Sorre em sua 

classificação das sub-áreas da geografia7, a busca de certos geógrafos por estabelecer uma 

fronteira entre esta e a história propriamente dita é antiga. Assim, para Wooldridge e East 

convém separar a geografia da história, da história geográfica. Para eles:  

 

a geografia da história, consiste em proceder ao estudo da história visando a verificar de 
que maneira e com que efeitos as condições geográficas, variáveis conforme sua área, 
afetaram os fenômenos históricos. A outra, em contraste, procura esclarecer a geografia 
atual, recorrendo aos dados da história do homem e também, quando existirem, às 
descobertas ou achados dos arqueólogos e historiadores.8  
 

O geógrafo inglês Chris Philo cita uma outra tentativa de desvencilhar tempo e 

espaço na análise de um mesmo objeto, em seu artigo: “História, geografia e o “mistério 

ainda maior” da geografia histórica”, ou seja, o projeto de diferenciar a geografia histórica 

da história da geografia sugerido por Darby, em 1953. Para ele:  

 

desde que os pesquisadores ancorassem seus estudos nos objetos materiais  de paisagens do 
passado (e com isso investigassem onde estavam localizados esses objetos, e como eram 
combinados), o resultado era geografia histórica propriamente dita: mas se desviassem sua 
atenção para acontecimentos, entidades e estruturas mais imateriais da história, e se talvez 

                                                   
5 cf. FOUCAULT, 1996, pp. 153-165. 
6 cf. SOJA, 1993, p. 22. 
7 cf. MEGALE, 1984. 
8 WOOLDRIDGE; EAST, 1967, p.85. 
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quisessem dizer algo a respeito da geografia por trás dessa história, o resultado então seria 
a história geográfica que pertenceria a história e não a geografia9.  
 

Philo critica essa postura, mas se alegra que:  

 

os esforços das geografias históricas de hoje em dia estejam mais próximos do espírito do 
que uma vez se chamou de “história geográfica” do que propriamente de uma geografia 
histórica limitadamente concebida, os geógrafos históricos estão agora colocando questões 
acerca da, influência da geografia em toda a sua riqueza (em sua infinidade de aspectos de 
espaço, lugar, ambiente, localização, região, distribuição, dispersão), sobre toda a sorte de 
importantes mas não imediatamente tangíveis processos históricos.10 

 

Quando tais delimitações não são tentadas, percebe-se que os geógrafos que se 

dedicam a esse campo da geografia histórica procuram demonstrar a validade do seu objeto 

de estudo para a geografia. Assim, Maurício de Almeida Abreu que estuda a apropriação 

do território no Brasil Colonial, afirma como conclusão do seu trabalho que: “pensar o 

passado do espaço não significa fazer geografia antiquária. Significa buscar em tempos já 

idos as chaves para que possamos pensar com segurança o espaço do futuro que queremos 

ter.”11 

Ora, as tentativas de delimitar uma área específica para a geografia histórica, que 

seria mais geografia que história, só se justificam como uma tentativa de tornar legítima e 

sobretudo reconhecida, por parte da comunidade dos geógrafos, esse objeto de estudo, até 

por que na prática, não há como separar um estudo de tal ou qual problema geográfico da 

história, pois o tal estudo é de geografia por utilizar conceitos próprios da geografia e de 

história, não apenas por não tratar do presente, mas por ter que levar em consideração o 

tempo. No entanto, por quê ao estudar um problema de geografia histórica não utilizar 

também o instrumental teórico da história, uma vez que a realidade não reconhece 

                                                   
9 DARBY. Apud. PHILO 1996, p.276. 
10 PHILO, 1996, p. 294. 
11 ABREU, 1997, p. 240. 
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escaninhos acadêmicos e se, como já foi dito, pensar o espaço sem o tempo ou o tempo 

sem  o espaço é recusar por meio de uma simplificação arbitrária a complexidade da 

realidade e da resposta que pode ser dada para o seu entendimento. Boaventura de Sousa 

Santos chega a afirmar que não existe tempo sem espaço e vice-versa, o que existe é “uma 

entidade complexa o espaço-tempo.”12  

Se tal desvinculação entre tempo e espaço é comprometedora em qualquer trabalho, 

seja ele de história ou geografia, no caso do que se denomina geografia histórica, esse 

divórcio é ainda mais imperdoável. Assim, ao invés de buscar delimitar fronteiras, é 

preciso trabalhar conjuntamente e unir em nível teórico o que é indissociável no nível 

prático, ou seja, tempo e espaço, no intuito de entender as várias maneiras como as 

sociedades humanas no correr do tempo, produziram o espaço. 

Nesse sentido, me proponho, no presente trabalho, a fazer um estudo do espaço 

como produto da ação humana, da interação que os homens estabelecem com a natureza e 

com os outros homens por meio do trabalho. Sendo assim, entendo que, determinados 

grupos passam a exercer poder sobre o espaço, dividindo-o e subdividindo-o em domínios, 

para os quais definem formas de produção e sociabilidade, diferenciando-se de outros 

grupos ou “agentes” que ocupam o mesmo espaço, o que torna qualquer realidade um 

campo de enfrentamentos, cujas forças podem ser dimensionadas pelo estudo das 

configurações espaciais, que não são estáticas e imutáveis, mas que variam conforme o 

poder que os diversos agentes que disputam um mesmo espaço tem de tornar suas vontades 

cicatrizes na paisagem, ou seja, da capacidade que cada um desses agentes possui de 

materializar suas estratégias de domínio e suas práticas sociais, de produzir espaço.13 

                                                   
12  SANTOS, 1995, p.63. 
13 cf. SANTOS, 1985, 1986; GODOY, 2004.  
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 É esta contenda, cujo troféu é o espaço, que estudo no período de 1799 a 1881, 

tendo como arena e produto, a Mata Sul da Paraíba, dividida administrativamente em uma 

cidade e quatro vilas no final do século XVIII, início do recorte temporal da minha 

pesquisa. Para analisar tal disputa, e suas implicações sobre a configuração espacial da 

referida localidade, identifiquei os agentes produtores do espaço. São eles: a Coroa 

Portuguesa e a Igreja secular, unidas pelo padroado; as ordens religiosas, notadamente os 

Jesuítas, Carmelitas, Beneditinos e Franciscanos; os proprietários de terras, especialmente 

os senhores de engenho; a população livre e pobre; os indígenas e os quilombolas. Busco 

ainda descrever as estratégias de produção do espaço empreendidas pelos referidos 

agentes, que já estavam atuando no final do século XVIII. Sendo assim, a composição da 

configuração espacial da várzea do Paraíba nos períodos posteriores de 1854-56 e 1879-81, 

me permitiram dimensionar o grau de eficiência dessas estratégias. 

 A descrição do quadro de organização espacial da Mata Sul da Paraíba nos três 

períodos acima citados não foi aleatória. Nas três datas foi produzido um grande volume de 

documentos. Em 1799, a Paraíba é desanexada de Pernambuco e a burocracia, produtora de 

boa parte da documentação consultada, é ampliada; em 1854-56, a elaboração do Cadastro 

Geral das Terras permite a criação de um acervo absolutamente incomum de documentos 

relativos ao quadro fundiário da Paraíba e, por fim, no período de 1879-81, quando a 

Província é atingida por uma grande seca, que levou o Estado a prestar socorro às vítimas, 

foi produzida uma prolífica e inovadora documentação sobre migrações, vias de comércio 

e de maneira indireta sobre as estratégias de produção do espaço dos senhores de engenho 

e do Estado Imperial, que constituiu uma fonte de pesquisa de fundamental importância 

para a redação final do meu trabalho. 
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 É em virtude da comparação entre estes três períodos que posso analisar a eficácia 

das estratégias de organização espacial de cada um dos agentes produtores do espaço da 

Mata Sul da Paraíba. 

 No primeiro capítulo, intitulado “Os agentes produtores do espaço da Mata Sul da 

Paraíba”,  identifiquei os referidos agentes e analisei as estratégias de produção do espaço 

desenvolvidas por eles, ou seja, em que grau estas estratégias se tornaram materializações e 

em que momentos ocorreram disputas mais acirradas entre eles. 

 No segundo capítulo, denominado “A nova configuração espacial da Mata Sul da 

Paraíba”, traço um perfil do quadro territorial da referida área em 1854-56, identificando a 

maior ou menor influência dos agentes produtores desse espaço, apontando quais das 

estratégias tiveram mais eficácia na conquista do precioso bem que o espaço constitui, 

depois de 28 anos (1822-1850) em que o Estado praticamente não normatizou a disputa por 

terras que se verificava em todo o país. 

 No terceiro capítulo, intitulado “A manipulação da miséria”, analiso as reiteradas 

tentativas do Estado imperial em disciplinar a mão-de-obra da população livre e pobre, 

cujo último experimento foi a criação dos núcleos ou colônias agrícolas, que desde meados 

do século XIX, eram tidos como a solução para os problemas de mão-de-obra do norte. 

 Por fim, destaco a atuação dos homens livres pobres, agentes invisíveis na produção 

do espaço, no sentido de que apenas aparecem de forma indireta na documentação, apesar 

de possuírem importância capital na configuração espacial da Mata Sul da Paraíba, pois a 

sua presença levou a criação de lugares por toda a referida área, desde os sítios dentro dos 

engenhos, ás grandes propriedades do termo da capital.  

Por onde passavam, esses homens produziam espaço, semeavam lugares, sendo o 

motor do processo de progressiva ocupação e reocupação das terras da Mata Sul da 
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Paraíba, em que eles, praticamente, nunca chegaram a ter a posse efetiva de qualquer 

pedaço de terra, e mesmo assim, tornaram-se a fronteira, móvel e dinâmica da área de 

colonização mais antiga da Província da Paraíba. Moradores nas terras em que outros 

possuíam a escritura, deixaram os topônimos de muitos lugares da Mata Sul da Paraíba, 

que até hoje testemunham a importância que tiveram na produção do espaço da referida 

área; pois, se outros eram os donos das terras, foram eles que a apropriaram para a vida.  
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Capítulo I 

Os agentes produtores do 
espaço da Mata Sul da Paraíba 

 
 

O rio que passa a tua porta é a estrada para o 
mundo. 

Euclides da Cunha 

 
 

Produzir significa tirar da natureza os 
elementos indispensáveis à reprodução da 
vida. 

Milton Santos 
 
 

1.1 - A Mata Sul da Paraíba e o horizonte 
espacial coletivo do “nordeste canavieiro”  

 

Todo espaço é produto da ação humana, da interação que os homens estabelecem 

com a natureza e com os outros homens por meio do trabalho. É desse modo que 

determinados grupos passam a exercer poder sobre o espaço, dividindo-o e subdividindo-o 

em domínios para os quais definem formas de produção e sociabilidade. Domínio que não 

é absoluto, pois é contestado pelas estratégias de sobrevivência e pelas diferentes formas 

de sociabilidade de outros grupos que ocupam o mesmo espaço, ou seja, nas palavras de 

Milton Santos “A sociedade se transforma em espaço através de sua redistribuição sobre as 

formas geográficas, e isto ela o faz em benefício de alguns e em detrimento da maioria”.1 

É desse jogo e dessa luta que surgem as configurações espaciais, em um determinado 

momento da história, fruto de um conflito, a maior parte das vezes, silencioso, mas que 

deixa suas cicatrizes tatuadas no corpo, na pele e na vida dos homens e também nas 

paisagens.  
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Sendo assim, utilizarei no correr deste trabalho, o conceito de produção, no sentido 

de materialização das práticas sociais, desse modo busco identificar os momentos em que 

as idéias se transformam em coisas, as relações entre os homens em lugares, vias, rotas, 

caminhos e as necessidades humanas em trabalho e objetos. Isso por quê, da mesma forma 

que Milton Santos, entendo que “o ato de produzir é igualmente o ato de produzir 

espaço”2, que por sua vez é simultaneamente condição, testemunho e agente da sua própria 

existência ou produção. 

Sobretudo quando, ainda segundo Milton Santos, é cada vez mais perceptível, que 

“o mundo das coisas criadas compõe-se de objetos cada vez mais volumosos e mais fixos e 

assim, o esqueleto do espaço produzido através do processo produtivo torna-se cada dia 

mais rígido. Da enxada à cidade há uma longa trajetória, que é tanto qualitativa quanto 

quantitativa, na evolução dos instrumentos de trabalho”3; o que torna as formas espaciais 

cada vez mais resistentes às mudanças sociais. 

Desse modo, o que tomo por objeto de estudo é o processo de produção de uma 

porção do espaço, a Mata Sul da Paraíba, que tem seus limites ao norte na Ponta de Lucena 

e ao sul no rio Goiana, fronteira com Pernambuco, a leste na foz do rio Paraíba e a oeste 

nas extremas da Vila do Pilar. No século XVIII era assim delimitada a área de colonização 

mais antiga da Paraíba do Norte, que segundo sua elite, enfrentava muitos e graves 

problemas econômicos. 

 No entanto, se a pauperização da maioria dos senhores de engenho não era tão 

intensa quanto na primeira metade do século XVIII, a dependência estrutural da economia 

da Paraíba em relação à economia de Pernambuco, punha em constante sobressalto a 

“fortuna” dos mesmos. Desse modo, mesmo sem endossar completamente as queixas da 

                                                                                                                                                                                        
1 SANTOS, 1986,  p. 213. 
2 SANTOS, 1986, p. 161. 
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elite agrária da Capitania, sempre a procura dos favores reais, é preciso não esquecer que o 

caráter de complementaridade da economia paraibana em relação à capitania vizinha, 

tornava  difícil  a vida dos senhores de engenho da Paraíba, sobretudo para a grande 

maioria desses produtores de açúcar, cujos financiadores da safra não eram outros senão os 

comerciantes de Pernambuco, e que se viam na obrigação de exportar o produto pelo porto 

do Recife, o quê reduzia muito seus lucros, devido aos custos fiscais, burocráticos e de 

transporte. Tudo isto somado, fazia instável, embora sempre desejável a vida de um senhor 

de engenho na Paraíba. 

Esta dependência estrutural da economia da Paraíba em relação a Pernambuco, 

associada ao crescimento expressivo da população da Capitania, especialmente da sua zona 

de colonização mais antiga, a Mata Sul da Paraíba, em fins do século XVIII, iriam 

imprimir a este espaço uma configuração inesperada para aqueles que acreditam que todo o 

litoral do atual nordeste, antigo norte,4 era um mar verde, adubado pelo suor de milhares de 

escravos comandados por poucas dezenas de senhores de engenho onipotentes, que davam 

as ordens do alto da casa grande, eixo estruturador de um mundo tão particular e auto-

suficiente que nos faz esquecer que a razão primordial para a existência de um engenho é 

exportar açúcar . 

Essa representação do “nordeste canavieiro”, identificado sinteticamente nas 

palavras cana-engenho-senhor-escravo, foi difundida por romancistas, poetas, sociólogos, 

historiadores e geógrafos e está, de tal modo, arraigada no imaginário dos brasileiros, 

nordestinos ou não, que pode ser considerada como “um horizonte espacial coletivo”5, ou 

seja, a maior parte das pessoas só consegue pensar no litoral nordestino associando-o 

                                                                                                                                                                                        
3 SANTOS, 1986, p. 173. 
4 Até a década de 10, do século XX, o Brasil era divido em apenas duas grande áreas: o norte, que abrangia 
terras da Bahia ao Amazonas, e o Sul, que abrangia as terras de Minas Gerais a Campanha gaúcha. cf. 
ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001,  p. 13;  ANDRADE, 1997.  



 

 

24 

àquelas quatro palavras, que por serem eufônicas e sintéticas não trazem a explicação de 

tudo. Desse modo, a terra é descrita como um idílio. Para Gilberto Freyre:  

 

A terra aqui é pegajenta e melada. Agarra-se aos homens com modos de garanhona. Mas ao 
mesmo tempo parece sentir gosto de ser pisada e ferida pelos pés de gente, pelas patas dos 
bois e dos cavalos. Deixa-se docemente marcar até pelo pé de um menino que corra 
brincando, empinando um papagaio...6 

 

Ou ainda: 

 

Há quatro séculos que o massapê do nordeste puxa para dentro de si as pontas de cana, os 
pés dos homens, as patas dos bois, as rodas vagarosas dos carros, as raízes das mangueiras 
e das jaqueiras, os alicerces das casas e das igrejas, deixando-se penetrar como nenhuma 
outra terra dos trópicos pela civilização agrária dos portugueses.7 

 

O senhor de engenho é descrito como um ser onipotente, como no poema casa 

grande e senzala de Ascenso Ferreira: 

 

O Barão chegou 
da côrra diária dos canaviais! 
 
O pagem Joaquim, 
apeou-se ligeiro, 
sustentando os loros 
com estribos de prata 
da cela do Barão! 
 
O Barão subiu 
e, do alto do terraço,  
espraiou o olhar 
que não alcançou terras 
que não fossem suas!... 
 
Deitou-se na rede 
rodeado de escravos 
para tirar as botas 
das pernas do Barão, 
 
Adormeceu. 

                                                                                                                                                                                        
5 cf. ARRUDA, 2000,  pp. 26,27.  
6 FREYRE, 1967, p. 6. 
7 FREYRE, 1967, p. 6. 
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Daí a pouco acordou aos berros: 
 
-Susana! Ô Susana! 
-Susana, meu sinhô, 
está lá no fundo do quintal 
estendendo roupas... 
 
-Passe a voz! 
 
A voz foi passada e Susana chegava. 
 
_ Apanhe aqui este lenço que caiu no chão!8 
 

  A simplificação presente nesta representação de nordeste esconde todo um mundo 

social que não podia ser enquadrado na categoria senhor ou na categoria escravo9, como 

por exemplo, os indígenas, que não foram todos dizimados no século XVI. Muitos grupos 

ainda serviam de mão-de-obra para os senhores de engenho no século XIX, e o que dizer 

dos homens livres pobres, que inexistiam nessa concepção de nordeste. Os próprios 

senhores possuíam fortunas diferentes e nem todos tinham o poder que associamos ao 

nome, os engenhos, ao contrário do que parece, mudavam de mãos com uma freqüência 

considerável. 

 O “horizonte espacial coletivo”, assim forjado, ignora a própria topografia do 

litoral nordestino, que não é formado apenas por férteis várzeas, mas também pela 

presença dos tabuleiros, onde a cultura da cana era impraticável e mesmo nas várzeas dos 

rios do açúcar não existiam apenas engenhos, enfim o nordeste litorâneo a que quase 

mecanicamente associamos o qualificativo de “canavieiro”, não se reduz a isso. A parte 

não explica o todo, ou seja, a metonímia não é verdadeira.  

É a essa conclusão que chego ao analisar a Mata Sul da Paraíba, pequeno trecho do 

que se convencionou chamar de “nordeste canavieiro” ou nas palavras de Gilberto Freyre 

 

                                                             
8 FERREIRA, 1981, pp. 193, 194. 
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 ... um dos nordestes, acentue-se bem, porque há pelo menos, dois, o agrário e o pastoril; e 
aqui só se procura ver de perto o agrário. O da cana-de-açúcar, que se alonga por terras de 
massapê e por várzeas, do norte da Bahia ao Maranhão, sem nunca se afastar muito da 
costa.10 
 

 Acredito que há muitos nordestes particulares dentro dessa delimitação tão vasta, 

como o próprio Gilberto Freyre reconhece, tantos que a pesquisa empírica acaba por 

desfazer as generalizações, a que irrefletidamente associamos à palavra nordeste, o que 

torna a utilização do próprio termo, inadequado para ser utilizado no presente trabalho, não 

apenas por ser uma sistematização recente, que não foi utilizada até a primeira década do 

século XX, nem nos documentos oficiais, nem na imprensa, nem no falar do povo; mas 

sobretudo por constituir uma explicação atemporal da produção do referido espaço, que 

acaba por confundir mais do que esclarecer sobre a realidade estudada, que no presente 

trabalho é a Mata Sul da Paraíba. 

Neste pequeno trecho, da vasta área geográfica hoje conhecida por nordeste, 

cortada pelo rio Paraíba do Norte, o espaço constituía um verdadeiro tabuleiro de xadrez, 

onde a Coroa Portuguesa e a Igreja secular, unidas pelo Padroado; as ordens religiosas; os 

proprietários de terra, especialmente os senhores de engenho; a população livre e pobre; os 

indígenas e os quilombolas, disputavam, com diferentes estratégias cada pedaço de terra. 

Eram eles os agentes produtores do espaço da Mata Sul da Paraíba. Nesse sentido, a 

configuração espacial que este território apresentava aos olhos dos contemporâneos era o 

retrato, embora não tão perfeitamente preciso, da capacidade que cada um de tais agentes 

possuía de transformar suas estratégias de produção do espaço em materialidade, ou seja, 

estradas, propriedades, domínios, povoações. 

                                                                                                                                                                                        
9 cf. ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2001,  p. 77. 
10 FREYRE, 1967, p. XI. 
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Cada um desses agentes era guiado por um leitmotiv, que orientava suas estratégias 

de produção do espaço. Assim, para os quilombolas e a população livre e pobre, a 

sobrevivência era o imperativo que os fazia, no extremo, invasores e posseiros de terras 

alheias; o mesmo ocorria com os indígenas. No entanto, a postura destes últimos era 

defensiva; a sobrevivência dos aldeamentos transformados em Vila dependia da 

capacidade que a comunidade de indígenas possuía de impedir a ocupação ilegal de suas 

terras, por parte, tanto de poderosos senhores de engenho, quanto da numerosa população 

livre e pobre. 

 O mesmo não acontecia com as ordens religiosas, Jesuítas, Carmelitas, Beneditinos 

e Franciscanos, cujos imperativos de produção do espaço eram distintos, a elas importava 

cristianizar e lucrar com as terras do novo mundo, pois precisavam se manter enquanto 

ordens “independentes” e construir os mosteiros, símbolos de sua opulência, que ainda 

sobrevivem na capital da Paraíba. Sendo assim, o caso dos Beneditinos é exemplar, pois  

transformaram aldeias em aldeamentos11 e foram, ao mesmo tempo, senhores do melhor 

engenho da várzea no século XVIII12; engenho que no século seguinte emprestou o nome 

para o título de nobreza de um dos homens mais ricos da Paraíba naquela quadra, o Barão 

de Maraú.  

Era também o lucro que orientava as estratégias de produção do espaço dos 

senhores de engenho da várzea, isso fazia deles contrabandistas de açúcar, algodão e até 

madeira, contudo o prestígio de ser não apenas proprietário, mas também senhor, os fazia 

                                                             
11 Denomino genericamente como aldeias, a tradicional organização espacial indígena, que variava de etnia 
para etnia, e que no correr do processo colonizador, foi desestruturada pelos missionários católicos, que 
impuseram aos indígenas o modelo europeu de organização espacial. Segundo Ronaldo Vainfas, uma vez 
aldeados, os índios: “ficariam obrigados a obedecer ao calendário cristão, a sedentarizar-se por meio do 
trabalho agrícola, a adotar os costumes cristãos, a terem sua vida diária pontuada, em resumo, pelas 
badaladas dos sinos.” cf. VAINFAS, 2000. p. 22. Ver ainda DANTAS, SAMPAIO, CARVALHO, 1992, 
pp.446,447 ; PERRONE – MOISÉS, 1992, pp.118-120; PETRONE, 1995.   
12 cf. Livro de Tombo do Mosteiro de São Bento da Cidade da Paraíba, 1947. 
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protelar ao máximo a venda de qualquer terra, mesmo que ela não tivesse uma finalidade 

econômica. 

Por outro lado, era justamente o amor ao dinheiro, conjugado ao amor ao mando, 

que os fazia substituir em suas  propriedades, o escravo das senzalas pelos homens livres 

dos caminhos, que logo passaram a habitar em sítios dentro dos engenhos; homens 

“livres”, mas em tudo obedientes, pois os sítios não eram doados, mas apenas arrendados 

pelos produtores de açúcar a esses despossuídos, o que os mantinha em profunda 

dependência dos donos dos engenhos. Esses homens eram apenas hóspedes de uma terra 

que sempre pertencia a outro, senão fosse dos homens do açúcar, era dos homens de batina 

ou dos delegados do Rei, que agindo em conjunto e com mais poderes que todos os outros, 

tentavam constantemente produzir o espaço, hierarquizavam lugares e abriam caminhos, 

tendo em vista cobrar impostos, cristianizar e fazer com que a lei fosse cumprida, ou seja, 

fazer com que a vontade do Rei fosse obedecida. 

 Neste sentido é esta disputa pelo espaço, onde se cruzam diferentes lógicas e 

estratégias de dominação, que pretendo analisar no presente trabalho. Para entendê-la 

melhor é necessário esquecer os lugares comuns associados ao binômio “nordeste 

canavieiro”. Assim, para desfazer alguns equívocos do horizonte espacial coletivo acima 

citado, uma breve descrição da várzea do rio Paraíba do Norte, onde estava localizada a 

maioria dos engenhos da Capitania, pode ser bastante elucidativa. 

 

1.2 - Panorama da várzea do rio Paraíba do norte13 

 

                                                             
13 Neste item fiz uma breve e superficial descrição da várzea do rio Paraíba do Norte, no intuito de que o 
leitor pudesse se familiarizar com tal espaço; contudo, os temas nele apenas enunciados serão verticalizados 
com as devidas referências bibliográficas e documentais no correr da dissertação. 
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O visitante que chegasse a Paraíba em fins do século XVIII e se dispusesse a 

percorrer a várzea do rio que dava nome a capitania se depararia com um quadro 

surpreendente caso esperasse encontrar apenas uma sucessão infinita de canaviais 

divididos não por cercas, mas pela autoridade de dezenas de poderosos senhores de 

engenho e de escravos. 
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 As cercas efetivamente não existiam, os engenhos eram divididos por marcos de 

pedra ou pequenos acidentes geográficos, mas a maioria dos senhores de engenho se 

encontrava em dificuldades para manter seu status social, caso continuassem a produzir 

apenas açúcar, o que levou esses homens a diversificarem suas atividades, grande parte 

deles passaram a plantar algodões ou criar gado e mesmo contrabandear as madeiras 

destinadas à marinha real. 

 Desse modo, para cada senhor de engenho realmente poderoso como Amaro 

Gomes Coutinho, que possuía dinheiro suficiente para comprar doze escravos de uma só 

vez, destinados a trabalhar no seu engenho do Meio; Manoel da Costa Lima, português 

estabelecido em Pilar , dono do engenho Santa Anna ou ainda Afonso de Albuquerque 

Maranhão, senhor do engenho Santo André e do Engenho Espírito Santo14, havia uma 

dezena de outros senhores da várzea que lutavam para pagar os empréstimos tomados a 

recém dissolvida, mais ainda atuante Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba  

que durante vinte anos financiou as safras dos descapitalizados senhores de engenho da 

Capitania.  

O visitante ainda ficaria surpreso ao tomar conhecimento que em terras da Paraíba 

existia apenas cerca de trinta e dois engenhos e nem todos na várzea do mesmo rio, cujas 

terras só eram propícias para as plantações de cana de açúcar até doze léguas de sua foz, ou 

seja, os engenhos iam até um pouco além da Vila do Pilar. As povoações de Itabayana e 

Maracaype já eram domínios absolutos do gado e do algodão. De lá até as disputadas terras 

da Madre de Deus no distante Julgado de São João, onde ficavam as cabeceiras do rio, tudo 

era terra de criação do gado vaccum.  

                                                             
14Livro de registro de batismo da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento, referente ao período de 1814-
1833; Livro de registro de batismo da Freguesia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos de São Miguel de 
Taipú, referente ao período de 1814-1820. cf. AEPB. 
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A cultura da cana de açúcar só se fazia sem dificuldades  e concorrência a partir da 

povoação de Santa Rita, onde o rio Paraíba depois de engrossar pela ação de vários 

afluentes alarga sua várzea de um e do outro lado recebendo ainda uma série de pequenos 

riachos por onde a maré entra duas vezes por dia, formando uma série de mangues que 

foram aos poucos sendo destruídos e aterrados por gerações e gerações de índios e 

escravos a serviço dos donos da terra. Era esse o reino da cana que produzia com uma 

prodigalidade que espantava a todos. Em alguns terrenos: 

 

cortadas as primeiras (canas), as raízes  destas produziam outras a que o vulgo chama soca 
quase tão boas como as primeiras, e as raízes da segunda produzem o que ele  mesmo 
chama resoca umas e outras e sem mais benefícios do que uma limpa ou monda. Alguns 
terrenos há que não produzem desse modo, porém também há outros que dão quartas e 
quintas15. 
 

Mas o rio Paraíba é também caprichoso. Assim, partindo das cabeceiras do mesmo 

até a altura daquela povoação de Santa Rita, chegavam os efeitos devastadores da seca que 

matava o gado e trazia consigo uma enormidade de gente faminta para o estuário. Foi 

assim na grande seca de 1790 - 1793,  e ainda naquela de 1803 - 1804. Porém, nem sempre 

o problema maior eram as secas, por vezes era o contrário disto, ocasionalmente o flagelo 

maior eram as cheias, que pelo menos uma vez em cada década vinha revelar o caráter 

torrencial do Paraíba. As cheias ordinárias chegavam a elevar o nível do rio em cerca de 

quatro  metros, enquanto as cheias extraordinárias elevavam o nível do Paraíba em oito ou 

nove metros e costumavam trazer em seu rastro epidemias de febre maligna, que tinham 

como vítimas mais freqüentes os escravos.16  

                                                             
15 Descrição da cultura e engenho do açúcar, elaborada pelo Governador Fernando Delgado. Apud. PINTO, 
1977  Vol I, p.192.  
16 cf. ANDRADE, 1997, p. 77. 
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 Destas calamidades o visitante ocasional não tomava conhecimento, mas com toda 

a certeza qualquer um que visitasse a várzea do Paraíba e as terras adjacentes perceberia a 

grande quantidade de matas e arvoredos que cresciam em volta da cidade da Paraíba e na 

circunvizinhança dos engenhos, apesar da voracidade das fornalhas destes, cujo feitio não 

permitia que “fosse queimado o bagaço da cana, mas apenas lenha de uma a quatro 

polegadas de grossura”17. E ao acreditarmos nas palavras do Capitão-Governador da 

Paraíba, Fernando Delgado Freire de Castilho, era comum  queimar um carro de lenha para 

cada pão de açúcar produzido18. 

Contudo, em fins do século XVIII, o homem mais indicado para tratar das madeiras 

e matas da Paraíba era Bento Bandeira de Melo, que fez um exame cuidadoso de cada 

reserva de madeira ainda existente e capaz de ser utilizada pela marinha real, tanto para a 

construção de navios, quanto para a fabricação de móveis. Assim, segundo ele, nas 

circunvizinhanças da barra do Paraíba havia várias matas, cujos arvoredos se prestavam à 

construção de navios de grande calado. Eram as matas do Gargaú, Jacuípe, Pacatuba, 

Tabocas, Ronca - água; e também aquelas que ficavam ao sul da capital, próximas ao rio 

Gramame. Eram elas as matas de Garahú e Tampeba. Quanto à condução das madeiras 

extraídas para o mar, elas poderiam ser feitas por meio dos pequenos portos que estavam 

presentes em todo o estuário do Paraíba: Portinho do Gargaú, Paripueira, Sanche, Jacaré e 

ao sul da capital o de Jacumã. Estes portos além de serem os escoadouros das madeiras Del 

Rei eram também por onde se fazia o contrabando de açúcar para a praça do Recife.19 

E disso era ciente o Capitão-Governador da Paraíba no período de  1798 a 1802, 

Fernando Delgado Freire de Castilho, que tinha por obrigação informar ao Conselho 

                                                             
17 Descrição da cultura e engenho do açúcar, elaborada pelo Governador Fernando Delgado. Apud PINTO, 
1977  Vol I, p. 196. 
18 Segundo Fernando Delgado: “... se gasta uma tão indizível quantidade de lenha que bem se pode regular 
um carro dela por cada pão de açúcar.” Apud PINTO, 1977  Vol I,  p.196. 
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Ultramarino a situação econômica da Paraíba para que o Rei julgasse se seria mais 

proveitoso para as rendas reais mantê-la subordinada a Pernambuco ou desanexá-la, 

criando um governo independente. Assim, Fernando Delgado Freire de Castilho por meio 

de uma série de relatórios informava a Lisboa, as condições de debilidade da Praça da 

Paraíba, cujos senhores de engenho se encontravam depauperados e cujos comerciantes nas 

palavras dele eram “meros feitores dos de Pernambuco”. O então governador atribuía esse 

estado de coisas à subordinação a Pernambuco e à atuação nefasta da Companhia de 

Comércio, que por vinte anos teve o monopólio do comércio das duas Capitanias. Desse 

modo, aconselhava para o desenvolvimento da Paraíba a instalação de um governo 

autônomo, devido ao crescimento da população, a maior celeridade no cumprimento das 

reais ordens e no pagamento dos dízimos reais. 

 A Paraíba foi desanexada em 1799 e a primeira medida tomada por Fernando 

Delgado, seguida pelos dois Capitães–governadores subsequentes foi reorganizar as forças 

militares da Capitania, menos pelo temor de uma invasão francesa, do que por uma 

estratégia para disciplinar os homens livres pobres, gente da “ínfima e mais abjeta plebe”20, 

que se multiplicava, seja nas terras menos férteis dos engenhos, onde era utilizada como 

mão de obra barata, seja nos terrenos próximos às praias e mangues, onde subsistiam da 

coleta de crustáceos e moluscos ou do que lhes rendia o trabalho nos currais de pescaria, 

que tanto atrapalhavam a navegação da costa. 

A estratégia utilizada pela Coroa Portuguesa para controlar a população livre era 

fazer de todo homem um militar e para isso as forças da colônia eram divididas em três 

linhas. A tropa paga ou de 1ª linha, cujos soldados eram recrutados entre a população 

branca e pobre das cidades; as Milícias, de brancos, pardos e negros ou tropas de 2ª linha, 

                                                                                                                                                                                        
19 MACHADO, 1977 Vol 2, p. 512. 
20 APEPB. Cx. 02 (1800-1804). 
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cujos soldados tinham que ser proprietários, ganhando os mais abastados o título de 

oficiais e as tropas de 3ª linha ou Ordenanças, recrutada entre a população de cada distrito, 

cujo oficial mais graduado era o potentado de cada lugar, que arregimentava toda a 

população masculina do entorno para o real serviço. 

As tropas de 1ª linha eram as únicas que permaneciam ativas o ano inteiro, servindo 

para, entre outras atribuições, policiar as ruas, enquanto as demais tropas só eram 

acionadas em caso de guerra. Contudo, os soldados das Milícias e das Ordenanças tinham 

que se apresentar duas vezes por ano em julho e dezembro, para participarem dos 

exercícios militares e também para contagem e baixa daqueles que  haviam morrido21. Os 

que faltassem a esses exercícios, denominados “mostras dos regimentos”, eram castigados 

com prisão de uma semana, o que servia como um instrumento muito eficaz de controle da 

população livre e pobre. 

Sabia disso bem Antônio Alvarez de Freitas, soldado do Regimento  de cavalaria da 

Companhia de que era Capitão João Peixoto de Vasconcelos, remetido preso por faltar à 

mostra dos regimentos realizado na Praia de Tambaú em janeiro de 180422. Não lhe 

valeram as explicações de que fora informado da mostra apenas com dois dias de 

antecedência, nem que morava em Itabayana, distante catorze léguas da Cidade da Paraíba 

e tampouco que o seu cavalo cansou no caminho, de modo que ele teve que voltar para 

arranjar outro e por esse motivo havia faltado à mostra. 

Assim, o soldado teve que de um jeito ou de outro fazer a viagem de catorze léguas 

de Itabayana à cadeia pública da capital, passando por plantações de algodão; fazendas 

                                                             
21 A determinação de reunir duas vezes ao ano as Milícias e Ordenanças, constava do respectivo regimento 
dessas corporações militares, contudo não era obedecido. Na realidade as mostras dos regimentos dependiam 
mais das determinações e conveniências do Capitão-Governador ou dos responsáveis pelos regimentos do 
que das determinações régias. As mostras que deviam ocorrer em alguns dos dias santos de junho e 
dezembro,  ocorriam em qualquer época do ano. 
22 Ordem de prisão. APEPB. Cx 02 (1800-1804). 
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onde poucos escravos plantavam grandes canaviais, mas que não possuíam o maquinário 

de engenho; grandes engenhos de fazer açúcar com seus sítios de homens livres pobres; 

aldeamentos indígenas; pequenos sítios de mantimentos; matas e finalmente a Capital que 

possuía cerca de três mil almas23 e três grandes mosteiros.24 

Chegando a Cadeia o soldado foi preso por uma semana, em companhia de outros 

muitos colegas de infantaria e sobretudo de cavalaria, procedentes de distritos distantes 

como Maracaype ou do próprio distrito em que se realizou a mostra, ou seja, Tambaú. 

Durante sua forçada estadia na cadeia, Antônio Alvarez de Freitas teve que custear sua 

alimentação e a do cavalo, pois esta não era fornecida pelas autoridades. Passada uma 

semana o infeliz soldado teve que fazer a viagem de volta para só então cuidar da sua 

lavoura, atingida sem piedade pela seca que grassava naquele ano de 1804. 

Por meio desta breve descrição da várzea do rio Paraíba do Norte é possível 

perceber a diversidade do espaço produzido nas imediações do referido rio, mas não a 

situação político-econômica da Capitania em fins do século XVIII, quando a Paraíba se 

encontrava anexada a Pernambuco, assunto do próximo item. 

 

1.3 - Capitania da Paraíba do Norte: 
Autonomia reconquistada  

 

Quando em 13 de maio do ano da graça do senhor de mil setecentos e noventa e 

sete faleceu Jerônimo José de Melo e Castro, depois de governar a Paraíba do Norte por 

trinta e três anos e vinte e dois dias, a Paraíba  vivia uma situação menos calamitosa que 

aquela do início do século XVIII, quando a Capitania ainda sofria as conseqüências da 

guerra anti-holandesa, que havia desestruturado completamente a produção do açúcar. A 

                                                             
23 Três mil almas. Na linguagem da época, o mesmo que três mil habitantes. 
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própria Cidade da Paraíba continuava parcialmente arruinada, como comprovam a 

concessão de sesmarias de chãos doadas no início do século XVIII para aqueles que se 

dispusessem a reconstruir os casarões parcialmente destruídos da rua Direita ou edificar 

residências nos espaços vazios da referida rua25, pois os antigos moradores haviam se 

recolhido aos seus engenhos, sítios, fazendas, ou se aventurado na conquista do Sertão26, 

que consumia, já há algumas décadas as forças dos homens mais ativos da Capitania. 

Descapitalizados e desassistidos pela metrópole, mais interessada em zelar pelos 

dízimos do ouro recém descoberto nas Minas Gerais, aqueles que se dispunham a reerguer 

a lavoura do açúcar na Capitania tiveram que contar apenas com seus parcos recursos e 

ainda enfrentar as secas, pragas e cheias que atingiram sucessivamente a várzea do rio 

Paraíba na primeira metade do século XVIII, quando “... a Capitania não conseguiu 

produzir a quarta parte do que produzia antes do domínio holandês.”27 A situação chegou a 

tal ponto que a Paraíba não exportou nenhuma caixa de açúcar no ano de 172528. 

A conjuntura internacional também não ajudou os depauperados senhores de 

engenho da Paraíba do Norte. Segundo Stuart Schwartz, o período de 1730 a 1760, foi de 

retração dos setores de exportação tradicionais, fenômeno comum a toda a América 

portuguesa29. 

Desse modo a lavoura açucareira foi sendo reerguida com muito vagar estando 

ainda atrelada a Praça de Recife, que funcionava como o entreposto comercial de toda a 

                                                                                                                                                                                        
24 Ver PINTO, 1977 Vol.1, pp. 236, 240. 
25   Ver os registros de terras dos anos 1701 a 1711, resumidos e transcritos em ordem cronológica por 
TAVARES, 1982. 
26 Para Emanuel Araújo, “a palavra “sertão” indicava, em seu primitivo emprego, apenas o apartado do 
litoral, do mar, mas com o tempo ganhou no Brasil, o sentido de região inóspita e sem lei (caso sobretudo do 
Nordeste) ou, ao contrário, de floresta luxuriante ao mesmo tempo generosa e perigosa (caso sobretudo da 
Amazônia)” cf. ARAÚJO, 2000, P. 82.;  segundo Janaína Amado, “para o colonizador,“sertão” constituiu o 
espaço do outro, o espaço por excelência da alteridade.” cf. AMADO, 1995, p.149. 
27 Ver FERNANDES, 1999,  p. 26. 
28 No ano de 1725, a Paraíba enfrentava a seca que havia começado no ano anterior e uma praga de lagartas, 
que devastou as plantações. 



 

 

39 

área que Rosa Maria Godoy Silveira denomina de norte oriental, ou seja, os atuais estados 

de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parcialmente o Ceará30. Um 

exame acurado da colonização dessas áreas, demonstra que todo o espaço do Norte 

Oriental, ou seja, a maior parte da região entre o rio Parnaíba e o rio São Francisco, quando 

este chega a Pernambuco, constituiu desde o início da colonização um todo econômico que 

funcionava sob a hegemonia do Recife, que organizava as trocas comerciais em todo este 

vasto território. 

Desse modo, o Marquês de Pombal, ao fazer uma reestruturação administrativa do 

Império português, destinado a racionalizar os gastos com funcionários reais e órgãos 

administrativos dispensáveis ao bem viver dos povos, acabou por suprimir a Paraíba 

enquanto governo autônomo, subordinado-o a Pernambuco. As justificativas da 

subordinação foram: a falta de  carregamento de açúcar suficiente para atrair especuladores 

e comerciantes a manter um comércio direto entre a Capitania e o Reino; a suspensão dos 

vencimentos dos empregados fiscais da Provedoria da Paraíba, uma vez que o açúcar da 

Capitania era exportado pelo porto do Recife, onde havia melhores ancoradouros e pronta 

saída dos produtos; e por fim, o término dos conflitos de jurisdição que o desvio do açúcar 

de uma Capitania para a outra motivava.31  

As Capitanias da Paraíba e do Ceará foram anexadas a Pernambuco em 1755. A 

Capitania do Rio Grande do Norte já era subordinada a esta última, de modo que a 

preponderância econômica de Pernambuco em todo o Norte Oriental se fez naquele 

período igualmente política. 

                                                                                                                                                                                        
29 SCHWARTZ, 2001,  p. 127. 
30 Norte Oriental não é um termo de época, mas uma sistematização recente que vou utilizar no correr desse 
trabalho, para denominar a área sob a hegemonia dos comerciantes do Recife. cf.SILVEIRA, s/d. 
31 Ver OLIVEIRA, 1985. 
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Ainda neste ano, de acordo com os planos de reestruturação econômica do Império 

Português, realizado pelo Marquês de Pombal, foi criada a Companhia de Comércio de 

Pernambuco e Paraíba que tinha como atribuição exercer o monopólio do comércio da 

Capitania de Pernambuco e suas anexas, com o fim de evitar o contrabando que então se 

fazia, favorecendo a agricultura na colônia e as manufaturas no Reino. 

Estabelecido o monopólio, a Companhia de Comércio financiou os senhores de 

engenho para que estes comprassem escravos e melhorassem o maquinário dos engenhos, 

o que levou as Capitanias do Norte Oriental a terem uma curta e relativa prosperidade.  

Na Paraíba, reatou-se o comércio direto entre a Capitania e a Metrópole e além do 

açúcar, couros e madeiras foram exportados para o Reino. Contudo, a prosperidade durou 

pouco, pois os juros cobrados pelos empréstimos eram muito altos. Desse modo, em pouco 

mais de cinco anos, a maioria dos senhores de engenho estava endividada com a 

Companhia, que havia investido boa parte do seu capital inicial nos referidos empréstimos. 

Nas palavras de  Maximiano Lopes Machado, a companhia:  

 

... constituiu-se um estado no estado, e se animava a agricultura por um lado com o 
adiantamento de algum dinheiro a juro sobre hipoteca dos engenhos, torturava-a por outra, 
taxando-lhe o preço do açúcar, e como ninguém mais podia transportar para Lisboa os 
gêneros de produção, senão ela, a dívida ficava segura, mas raras vezes paga integralmente. 
Assim pois, enquanto ela aumentava os seus lucros e se fazia senhora dos engenhos, o 
pobre agricultor jazia na penúria e na mais completa dependência da Companhia32. 
 

 Sendo assim, os conflitos entre os agricultores e a Companhia não tardaram a 

aparecer e a se tornar cada vez mais sérios à medida que o tempo passava e as dívidas 

cresciam. 

Durante os anos de atuação da Companhia, a Paraíba foi governada pelo já 

mencionado Coronel Jerônimo José de Melo e Castro que passou a governa-la em 1764. 
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Foi um período de reestruturação econômica. A população cresceu consideravelmente, 

tanto é assim que foram criadas três freguesias e quatro Vilas; o Sertão foi conquistado e os 

Brejos passaram a ser efetivamente ocupados. A análise da súmula das mil duzentas e vinte 

cartas de sesmaria, passadas entre os anos de 1700 e 1824  leva a crer, que até meados do 

século XVIII, as matas úmidas dos Brejos eram apenas caminho para os criadores de gado 

e preadores de índios que conquistaram o Sertão. Segundo Joffily: “os primeiros 

desbravadores do Brejo foram os agregados das fazendas do Sertão , que ali faziam plantar 

lavouras para mais fácil abastecimento de todo o pessoal das fazendas e dos aventureiros 

que os acompanhavam como soldados” 33. Contudo, a ocupação dos Brejos deu-se 

também, a partir de Mamanguape de onde foram devassadas as terras do Araçagi, do 

Sertão do Paó e do Brejo de Areia. 

Jerônimo José de Melo e Castro, que de todos os Capitães governadores da Paraíba 

foi aquele que mais distribuiu sesmarias, tanto nas terras semi-ocupadas do Sertão, como 

nas novas terras a conquistar nos Brejos, chegou a passar, já no fim de seu governo, várias 

cartas de sesmaria naquelas terras, como a que expediu em 17 de janeiro de 1794, a 

Antônio de Lima Barros, que pediu três léguas34 de comprido e uma de largo, como era de 

praxe, no Sertão do Coité da Vila de Monte-mór, entre os rios Guarabira e Araçá Grande, 

onde segundo ele, havia terras que nunca tinham sido pedidas em sesmaria, como o 

governo chegou a posteriormente comprovar35, o que confirma a tese de Joffily, de que o 

Brejo é a área de ocupação mais recente da Paraíba. 

                                                                                                                                                                                        
32 MACHADO, 1977 Vol.2,  p. 448. 
33 JOFFILY, 1977,  p. 177. 
34 Medida de comprimento, variava entre 5,555 metros e 6,700 metros. cf. RUSSELL – WOOD, 1981, p. 
306. 
35 Ver o registro de sesmaria número 1000.  Registros resumidos e transcritos por ordem cronológica por 
TAVARES, 1982. 
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Foi ainda no governo de Jerônimo José de Melo e Castro que a lavoura açucareira 

foi aos poucos sendo reorganizada, apesar da usura da Companhia; do mesmo modo o 

algodão passou a ser alternativa para os senhores de engenho, sobretudo por ocasião da 

Guerra de Independência das Treze Colônias Inglesas da América do Norte (1776), quando 

a Inglaterra passou a necessitar da fibra para suas fábricas de tecido. Os algodões foram 

plantados no Agreste, terras mais secas localizadas entre a várzea do Paraíba e os Brejos, e 

em menor quantidade nos tabuleiros litorâneos e mesmo nas terras antes ocupadas por 

canaviais, notadamente na Vila do Pilar. 

As matas da Paraíba, tanto a da várzea, quanto aquelas dos brejos, passaram 

também a ser objeto do comércio da Companhia, que chegou a construir um pequeno 

estaleiro na Ilha da Restinga, mas a maior parte dela, madeira de lei, ou seja, do Rei, foi 

despachada para Pernambuco e dali embarcada para reconstruir a Capital do Reino, 

destruída pelo terremoto de 1755. As madeiras eram ainda destinadas aos armazéns da 

Marinha Real onde foram empregadas na construção de navios de grande calado. 

Desse modo, o relativo crescimento econômico da Capitania motivava as queixas 

tanto da Câmara da Capital, quanto do Governador, que reivindicava a criação de um 

governo autônomo na Paraíba, desligando-o de Pernambuco. O então governador não 

aceitava ter sua autoridade a todo tempo contestada pelo Capitão-General de Pernambuco, 

que o impedia de castigar convenientemente seus inimigos; o Pároco da matriz da capital, 

Antônio Soares Barbosa e Bento Bandeira de Melo, Escrivão da Fazenda Real e das 

demarcações de terras a quem acusava de continuadamente desrespeitá-lo nas cerimônias 

públicas. A maior  queixa do governador da Paraíba era que para realizar qualquer ato 

administrativo ou de outra natureza, por mais insignificante que fosse, tinha que se reportar 

ao General de Pernambuco. 
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De todas as súplicas feitas por Jerônimo José de Melo e Castro ao Conselho 

Ultramarino, nenhuma foi atendida em vida, nem a prisão dos seus inimigos, nem a 

separação da Paraíba em relação a Pernambuco, nem a garantia de autoridade em relação 

ao General de Pernambuco, nem sua transferência para outra qualquer Capitania. Nem 

mesmo seu parentesco com o Ministro dos Negócios Estrangeiros que sucedeu o Marquês 

de Pombal, Martinho de Melo de Castro, lhe valeu alguma atenção, com exceção de 

algumas honrarias concedidas já no fim da sua vida. O governador, que tinha a patente de 

coronel quando veio governar a Paraíba, morreu Brigadeiro, mas sem exército, dinheiro ou 

poder. Foi substituído por Fernando Delgado Freire de Castilho, que conseguiu ser o 

primeiro governador da Capitania, outra vez independente. O novo governador foi 

designado pelo Conselho Ultramarino para averiguar se ao cumprimento das ordens régias 

e à arrecadação das rendas reais era mais vantajoso manter a Capitania anexada a 

Pernambuco ou criar nela um governo próprio, ao que o governador respondeu com a 

elaboração de um circunstanciado relatório em que descreve a situação da Capitania  e por 

fim dá um parecer favorável a desanexação. 36 

Nesse relatório Fernando Delgado afirma que, o governo da metrópole deveria, 

para por fim a situação de dependência em que vivia a população da Paraíba, promover o 

estabelecimento de negociantes ricos na Capitania, que emprestassem dinheiro a prazos 

mais longos aos senhores de engenho e vendessem escravos e instrumentos agrícolas a 

preços mais cômodos, bem como comprassem o açúcar, estabelecendo o comércio direto 

entre a Capitania e o Reino. Deveria, igualmente, legalizar a situação dos comissários 

volantes37 que seriam uma alternativa de vendas para os senhores de engenho. 

                                                             
36 O relatório de Fernando Delgado Freire de Castilho foi transcrito por PINTO, 1977 Vol I, pp 205-213.  
37 Os comissários volantes eram comerciantes autônomos que faziam o tráfico entre a colônia e a Europa. 
Como eram em geral estrangeiros e identificados com o contrabando, foram banidos com a instalação do 
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 Fernando Delgado recomendava, ainda, que a arrematação dos contratos reais da 

Paraíba fossem realizados na Praça da capitania e não em Recife, sendo uma forma de 

favorecer os comerciantes locais; do mesmo modo recomendava que os cargos da Fazenda, 

Justiça e Tropa fossem ocupados por naturais da terra, pois só assim os comerciantes e 

negociantes ricos e com meios de estabelecer seus filhos e propagar famílias abastadas, 

deixariam de retirar-se da Capitania, já que uma das razões desse êxodo, segundo ele, era a 

constatação de que não havia empregos civis nem militares para os naturais, o que levava 

os ditos homens ricos a se transferirem para Pernambuco, levando consigo os haveres que 

deveriam fomentar o melhoramento da Paraíba. 

 Por fim, o governador recomendava a pronta desanexação da capitania da Paraíba 

em relação a Pernambuco, como maneira de melhor executar as medidas acima propostas, 

bem como de evitar os conflitos de jurisdição entre as duas capitanias; fazer cumprir com 

maior eficiência as reais ordens e a cobrança das rendas reais.38 Tais medidas, acrescidas a 

um reordenamento administrativo da capitania, ou seja, criação de mais juizados de fora, 

da Junta da Fazenda e a anexação de parte da extinta capitania de Itamaracá e da capitania 

do Rio Grande do Norte, segundo ele, contribuiriam substancialmente para o 

desenvolvimento da Paraíba, bem como resultariam em economia aos cofres públicos. Nas 

palavras do governador: 

 

As despesas que poderão acrescer com a nova forma do governo independente serão 
insignificantes a respeito dos proveitos e melhoramentos que as rendas de vossa majestade 
hão de ter no maior aumento da agricultura e comércio e mais da felicidade pública, a 
melhor segurança dos Estados .39 

                                                                                                                                                                                        
monopólio da Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Ver PINTO, 1997, Vol 1, p. 208; 
RIBEIRO JÍNIOR, 1976. 
38 Tanto a execução das Ordens Régias quanto à cobrança das rendas reais eram prejudicadas pela anexação, 
pois, de um lado, o contrabando crescia com o diminuto número de funcionários reais presentes na Capitania 
e, por outro, as Ordens Régias eram proteladas ao máximo e até descumpridas pela administração de 
Pernambuco.  
39 PINTO, 1977 Vol I, p. 212. 
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O relatório de Fernando Delgado foi enviado a Lisboa a nove de janeiro de 1799, 

tendo chegado a Carta Regia que separava a capitania da Paraíba da de Pernambuco, em 

Recife, a 17 de janeiro do mesmo ano, o que demonstra a intenção de separar as duas 

capitanias, pois o relatório ainda não havia chegado a Lisboa quando a carta da 

desanexação chegou a Recife.40 Na referida carta, os motivos alegados para a desanexação 

foram: o aumento da população, cultura e comércio da capitania e a distância e ignorância 

do General de Pernambuco sobre os assuntos internos da Paraíba. Sendo assim, o Príncipe 

Regente ordenou a desanexação e o estabelecimento do comércio direto entre a capitania e 

o reino, mas manteve sob o controle de Pernambuco a responsabilidade pela defesa externa 

e interna da capitania. Todavia, o governo da Paraíba só teve conhecimento da carta no dia 

26 de agosto de 1799, por um oficio enviado pelo Bispo de Pernambuco. A noticia da 

desanexação foi comemorada pelo Conselho da capital. 

 No entanto, até mesmo com a criação da Junta da Fazenda, em 1809, foram 

comuns as queixas dos Capitães-Governadores da Paraíba contra a ingerência que o 

Capitão-General de Pernambuco ainda tinha sobre a administração da Capitania. O 

contrabando e o desvio das rendas da Paraíba para Recife continuava, o que despertava a 

ira e o ressentimento dos Vereadores da capital e dos funcionários reais que passaram a 

trabalhar no aparato administrativo mais uma vez montado pela Coroa Portuguesa na 

Cidade da Paraíba e que temiam pelos seus rendimentos e empregos. As críticas 

alcançaram seu auge em 1816 quando a Coroa Portuguesa, a pedido dos comerciantes do 

Recife, cogitou a hipótese de permitir que se pagassem os dízimos do açúcar e do algodão 

                                                             
40 Apesar desse desencontro entre a decisão da Coroa Portuguesa em desanexar a Capitania da Paraíba da 
subordinação a Pernambuco e o envio do relatório de Fernando Delgado a Portugal, é preciso lembrar que 
antes da data da desanexação o governador enviou vários relatórios parciais e cartas a Lisboa, informando da 
situação da Capitania e recomendando a pronta desanexação. 
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da Paraíba na Capitania vizinha. Em carta enviada ao Ministro e Secretário de Estado dos 

Negócios do Continente os vereadores da Capital, contrários a tal medida, afirmaram: 

 

Além disto sendo estes direitos e imposições reais nos diferentes ramos de cultura, ou 
indústria para suprimento das despesas locais, que o estado é obrigado a fazer com a sua 
administração publica; e as suas sobras então recolhidas ao Tesouro Geral para as outras 
despesas do Estado e Coroa: fica claro igualmente que a administração e arrecadação de 
semelhantes direitos ou imposições em nenhum outro lugar melhor e mais arrazoadamente 
se deve fazer senão naquele mesmo território e Capitania em que é imposto e para cujas 
despesas são primariamente destinadas. Nestas condições seria pois uma confusão a 
liberdade de pagar os direitos de uma em outra diversa capitania; cada uma das quais tem 
sua administração, governo, empregados e despesas separadas; cada uma delas dá 
independente e separadamente a sua conta do seu estado florescente e decadente: pelo qual 
os seus respectivos governos e empregados estão particularmente responsáveis e obrigados 
a vigiar e promover. Resultaria mais que uma seria muito rica, outra muito pobre, que uma 
fosse provida do necessário e outra em suma miséria; que em uma as obras públicas, os 
empregados fossem pagos e em outra nada daquelas se fizesse e vivessem estes na 
indigência; que o estado tomasse a si o incômodo de mandar reconduzir das sobras de uma 
o necessário para as despesas de outras que aliás receberia assim por mãos estranhas aquilo 
mesmo que do seu seio deixou sair para nutrir aos vizinhos. Enfim levaria a fama e glória 
de esplendor e de grandeza uma com as produções tomadas de outra, que jazeria por 
necessidade na miséria e com o dissabor de ser infada e acusada sem razão de falta de 
indústria, de cultura, e ainda de atrasamento, em uma palavra, uma absorviria toda a 
fortuna da outra; e os seus Vassalos de Sua Majestade tendo iguais direitos, sendo os 
mesmos a trabalharem para o seu engrandecimento, viriam a ser uns muito ricos e felizes e 
outros pobres e miseráveis: tal é o estado de comparação da Capitania da Paraíba com a de 
Pernambuco sua vizinha. A praça do Recife, o empório das capitanias do norte do Brasil, as 
suas vizinhanças, a sua capitania por consequência mais bem provida, e duzentas léguas ao 
redor, huma centena de outras povoações das capitanias circumvizinhas, na miséria, e na 
desgraça faltas de tudo, porque tudo quanto produzem é consumido por aquela loba! Será 
porventura de uma boa política, ou mais útil a Sua Majestade ter uma só cidade rica e cem 
pobrissímas; ou ter todas as cem de uma riqueza mediana, mas que as faça todas 
florescente. Em estado algum, e muito menos no atual de elevação e engrandecimento do 
Brasil de certo que não parece ser adotável aquela primeira parte do problema referido: 
muito principalmente quando pode haver aquela riquissíma e as outras também ricas e 
florescente.41 
 

  A Coroa acabou por aceitar os argumentos dos vereadores da Paraíba e impediu que 

se pagassem direitos, isto é, impostos de uma Capitania em outra, como aconteceu na 

maior parte do século XVIII; contudo devido ao caráter de núcleo organizador do espaço 

do norte oriental as ações dos comerciantes do Recife continuaram a interferir na economia 

                                                             
41 Apud. TAVARES, 1989, p. 509, 510. 
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da Paraíba durante todo o século XIX, pois seguiram adotando a estratégia de emprestar 

dinheiro a prazos curtos aos senhores de engenho da várzea, ao passo que dilatavam o 

prazo de pagamento dos criadores de gado do sertão, trazendo uns pela necessidade e 

outros pela comodidade presos àquela praça. A evolução histórica de Olinda, célula-máter 

do norte oriental, se comparada a da Cidade da Paraíba, demonstra o caráter de 

complementaridade da economia da Paraíba em relação a Pernambuco, pois se Olinda, 

núcleo político administrativo e militar da “aristocracia da cana” da Capitania de Duarte 

Coelho é progressivamente suplantada por seu porto, ou seja, pelos comerciantes do 

Recife, a Cidade da Paraíba, até a primeira metade do século XX, ainda discute qual o 

melhor lugar para implantar definitivamente o seu porto. Dois lugares disputam a primazia, 

o Varadouro, ao pé da cidade ou Cabedelo, na barra do rio Paraíba. Tal disputa demonstra 

que a Cidade da Paraíba se afirmou como capital por ser o núcleo político-administrativo-

militar da Paraíba, Cabedelo nunca foi mais que uma povoação, pois o verdadeiro porto 

por onde se escoavam os produtos da Paraíba ficava na Capitania/Província vizinha. O 

porto da Paraíba do Norte era Recife. 

 

1.4 – O Rei como vizinho: o espaço 
produzido  para fins administrativos 
 

1.4.1 – A apropriação do espaço 
no sistema sesmarial 

 

As leis da Coroa portuguesa determinavam expressamente que as terras recém 

descobertas no além atlântico eram propriedade exclusiva do Rei, que tomava a si a tarefa 

de distribuí-las aos povoadores. O primeiro sistema elaborado para viabilizar a ocupação 

da terra, foi o das Capitanias hereditárias, por meio do qual a Coroa Portuguesa doava 
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grandes extensões de terra a Capitães Donatários, que no prazo de uma geração deveriam 

realizar a conquista efetiva do território, expulsando os indígenas considerados hostis e 

implementando alguma atividade econômica rentável nas terras assim conquistadas, ou 

seja, era necessário fazer a terra produzir, pois apenas desse modo ela seria útil 

financeiramente à Coroa Portuguesa. O Rei, na condição de Grão-Mestre da Ordem de 

Cristo, reservava a si o direito de cobrar o dízimo de tudo aquilo que fosse produzido na 

Capitania. Isso só era possível em virtude da vigência do Padroado, sistema por meio do 

qual o soberano português se tornou responsável pelo comando da Igreja Católica em seus 

domínios, uma vez que os dízimos, até então, eram cobrados pela Igreja.42 

Contudo, a  tarefa de conquistar terras e fazê-las produzir em um curto espaço de 

tempo era por demais árdua para ser executada por particulares, o que levou a Coroa mudar 

de estratégia, retomando o domínio sobre as Capitanias hereditárias e tomando a dianteira 

do processo de colonização por meio da construção de fortes, que garantiam a segurança 

do terreno em relação a invasores e corsários estrangeiros e aos indígenas hostis aos 

colonizadores, como também por meio da criação de Capitanias Reais. Desse modo, o 

embrião da maior parte das primeiras cidades da costa foram as fortificações portuguesas 

ou aldeamentos indígenas, organizados por religiosos, sobretudo Jesuítas, que 

acompanhavam as expedições de Conquista nos séculos XVI e XVII.  

A partir da presença de militares portugueses no primeiro caso e de indígenas 

aliados no segundo era possível ocupar as terras. No plano legal os interessados deveriam 

requerer Cartas de sesmaria, documento através do qual a Coroa Portuguesa autorizava a 

ocupação produtiva da terra, concedida de acordo com as posses do requerente para fazê-la 

produzir. Também nesse caso a Coroa Portuguesa se reservava o direito de cobrar o dízimo 

dos produtos da terra. No plano ideal a Coroa concedia ao sesmeiro a posse da terra e não a 

                                                             
42 cf. SALGADO, 1985, pp. 113-121; ABREU, 1997,  pp. 197-245. 
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propriedade, motivo pelo qual a legislação portuguesa impedia que a terra concedida em 

sesmaria fosse comercializada. Mas, na realidade o sistema sesmarial não funcionava desse 

modo, pois na maior parte das vezes as terras eram primeiro ocupadas, ou melhor dizendo 

assenhoradas, e somente depois pedidas em sesmaria. A partir do século XVII as terras 

doadas em sesmaria passaram a ser comercializadas. O comprador então pedia nova Carta 

de sesmaria, que geralmente era concedida pela Coroa Portuguesa, a despeito da 

legislação, paradoxalmente, impedir tal comércio. Desse modo a Coroa Portuguesa se 

adaptava a sociedade que se formava nos trópicos. 

O aparato administrativo da Coroa Portuguesa, que vinha no rastro dos soldados e 

religiosos, se estabelecia nas povoações e Vilas mais prósperas e antigas das Capitanias 

hereditárias que tiveram algum êxito e sobretudo nas Cidades criadas pela Coroa 

Portuguesa43, que passaram a ter o papel de produzir o espaço a sua volta. Estes centros 

produtores do espaço contavam sempre com um forte, que ou dera origem à povoação ou 

assegurava a sua existência.  

A Vila e sobretudo a Cidade eram terras onde o Rei exercia seu poder, primeiro 

pela  concessão das sesmarias de Chãos, destinadas as edificações que formariam o sítio 

urbano em volta do qual, geralmente, se estendiam as terras das ordens religiosas que 

acompanhavam o colonizador, ou seja, os Jesuítas, Beneditinos, Carmelitas e Franciscanos. 

Eram ainda reservadas terras para a construção da matriz, núcleo da organização espacial 

da Igreja secular e para o pelourinho, símbolo da autoridade municipal e local onde 

ocorriam os justiçamentos. Nas Vilas ou Cidades, denominadas “cabeça de Capitania”, 

eram criados os Conselhos ou Câmara de Vereadores e batalhões de tropa paga. Nelas se 

                                                             
43 Conforme rezavam as Cartas-Régias, os Donatários tinham o direito de “fazer todas e quaisquer povoações 
que se chamarão Vilas”, as quais possuirão “termo, jurisdição, liberdades e insígnias de Vilas, segundo a 
forma e costume dos meus Reinos”. E ainda, os Donatários não tinham o direito de fundar cidades, por que 
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realizavam as cerimônias mais importantes da vida política, administrativa e religiosa da 

Capitania. 

Eram nessas Vilas e Cidades que se concentravam boa parte dos agentes produtores 

do espaço, ou seja, a Coroa Portuguesa - Igreja secular;  as Ordens religiosas; os 

proprietários de terra, representados nos Conselhos ou por meio de parentes integrados ao 

aparato administrativo da Coroa Portuguesa; e a população livre e pobre. 

No sistema de colonização adotado pela Coroa Portuguesa, esta fornecia o mínimo 

necessário para a ocupação produtiva do solo, ou seja, as cidades da costa, que logo se 

tornaram um refúgio, quase sempre seguro, para aqueles que buscavam terras um pouca 

além dessas praças fortes. A Coroa também organizava algumas operações militares de 

conquista, quando a iniciativa particular não conseguia por termo aos ataques efetuados 

por índios considerados hostis, foi o que ocorreu com a conquista do rio Paraíba do Norte. 

Contudo, apesar de também organizar as expedições de conquista a Coroa não 

dispensava o auxílio de contribuições particulares para que estas tivessem mais seguro 

êxito. Contribuições depois recompensadas com terras, cargos públicos e honrarias; mas a 

vanguarda da conquista e ocupação de novos territórios44 que se seguiu à criação das 

primeiras povoações e cidades da costa, estava com a iniciativa individual dos sesmeiros 

em potencial, que afastavam os índios para o interior, tomavam posse da terra e só então 

regularizavam sua situação pedindo sesmarias. 

Era a partir dessa etapa que a Coroa começava a agir no sentido de organizar o 

espaço, fazendo com que a vontade do Rei fosse minimamente exercida na fronteira. As 

terras assim conquistadas, a princípio ficavam sujeitas à jurisdição da única vila ou cidade 

                                                                                                                                                                                        
elas “perpetuando em si o antigo município romano, de natureza independente, só assentavam em terras 
próprias alodiais”. AZEVEDO, 1956, pp. 11-14. 
44 Território  empregado como, “todo espaço definido e delimitado a partir de relações de poder.”cf. SOUSA, 
1995, p. 78. 
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da Capitania. Jurisdição política, administrativa, religiosa e militar. Havia também uma 

preocupação da Coroa de manter sob controle os indígenas aliados, fundamenteis para 

fazer a guerra ao gentio hostil aos colonizadores. Desse modo os “índios mansos” eram 

agrupados em aldeamentos e postos sob a administração dos religiosos, não muito longe do 

sítio urbano. Esses indígenas foram fundamentais para a construção e defesa das cidades da 

costa. À medida que a conquista  avançava outros aldeamentos foram criados para abrigar 

os indígenas aliados ou derrotados. Foram esses aldeamentos, que destruíam a organização 

espacial indígena, que primeiro ganharam a denominação de freguesias e vilas, justamente 

por representarem um contingente militar nunca desprezível e um viveiro de mão de obra 

precioso. 

Contudo, no vasto termo ocupado pelos sesmeiros as coisas se passavam de outro 

modo. O primeiro passo da Coroa para trazer esse espaço para a efetiva jurisdição do Rei  

era dividi-lo em Capitanias – Mores, onde eram criados Corpos de Ordenança, sob o 

domínio do potentado local, que passava a ter a atribuição de manter a paz na sua 

capitania. Desse modo o rei fazia do potentado local um aliado do Capitão – Governador 

que residia na “cabeça da Capitania”. Essa divisão militar do território na maior parte das 

vezes se sobrepunha à primeira de todas, que não apenas norteava a conquista como servia 

para a concessão de sesmarias, ou seja, a divisão por  Ribeiras, pois os rios eram os 

caminhos naturais da conquista.45 

A conquista de novas terras era logo acompanhada da criação de Capelas, muitas 

vezes erigidas por particulares em ação de graças pela conquista  ou para abençoar as 

novas terras. O envio para essas capelas de sacerdotes que passariam a residir naquela 

localidade era o primeiro passo para torna-la freguesia, ou seja, a unidade administrativa 
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básica da Igreja Católica, que delimita o território protegido por um santo padroeiro, orago 

da capela mais importante,  elevada à Igreja Matriz de acordo com a prosperidade da 

povoação; que a maior parte das vezes surgia em volta da primitiva ermida, responsável 

por organizar os serviços litúrgicos em toda a freguesia, ou seja, as tradicionais cerimônias 

do rito católico e a distribuição dos sacramentos, sobretudo o batismo, o matrimônio e a 

extrema-unção. Os nascimentos, casamentos e mortes de todos os cristãos da freguesia 

deveriam ficar registrados em livros guardados na matriz, que são, quando ainda 

encontrados, valiosos registros da população colonial. 

As Capitanias - Mores e mesmo as freguesias estavam sob a jurisdição do Ouvidor, 

que anualmente deveria fazer correições por suas imensas comarcas46 para julgar os crimes 

aí praticados; mesmo procedimento  era seguido pelos padres, que faziam as viagens de 

desobriga por toda povoação sob sua jurisdição religiosa. Nas Capitanias – Mores mais 

turbulentas, ou naquelas que o capitão agia em desacordo com as ordens do Capitão – 

Governador eram criados os Julgados, para onde eram deslocados Juízes e criminosos. No 

caso dos últimos, para afasta-los da Cidade. Por fim, as freguesias mais prósperas, em tese, 

apenas aquelas que possuíam mais de 4.000 fogos, tinham a sede transformada em Vilas,47 

que  passavam a abrigar um Conselho Municipal, instituição basilar da estrutura política da 

Coroa Portuguesa, com funções político-administrativas, judiciais, fazendárias e de 

polícia.48 

                                                                                                                                                                                        
45 A divisão por ribeiras era comum a toda área de colonização recente, desse modo as sesmarias pedidas no  
Brejo e Curimataú em fins do século XVIII e mesmo início do século XIX, ainda faziam referencia as 
respectivas Ribeiras, como a do Mamanguape. cf. AHU – ACL – CU – 014, Cx. 35, D. 2556.  
46 A Comarca da Paraíba abrangia toda a área da dita Capitania e ainda as terras da extinta Capitania de 
Itamaracá e das Capitanias do Ceará e Rio Grande.  
47 Para os padrões da América Portuguesa, onde a maior parte da população vivia dispersa, uma freguesia que 
agregasse 4.000 fogos, ou seja, quatro mil residências e pelos cálculos da época, cerca de 20.000 habitantes, 
uma vez que os vigários estabeleciam uma média de cinco pessoas por cada casa, era natural e até mesmo 
necessário que fosse elevada a categoria de Vila. 
48 As eleições para os Conselhos ou Câmaras Municipais eram realizadas a cada três anos e nelas eram 
escolhidos aqueles que, entre os eleitos, serviriam, nos cargos de Juízes Ordinários, Vereadores, 
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Esse processo de produção do espaço realizado pela Coroa Portuguesa não seguia 

sempre esse modelo e demorou muito para se consolidar, pois antes de ser minimamente 

organizado, o espaço precisava ser apropriado para a vida dos homens, precisava ser 

transformado em um mosaico de lugares, o que só ocorre na Capitania Real da Paraíba do 

Norte na segunda metade do século XVIII, momento em que a Cidade da Paraíba perde a 

jurisdição absoluta sobre as terras de toda Capitania, ainda as voltas com conflitos de 

jurisdição com Pernambuco e com o Rio Grande.49 

Contudo, se a Coroa Portuguesa produz o espaço de modo a fazer cumprir a 

vontade do Rei ou pelo menos as instituições que fizessem lembrar a sua remota soberania 

a todos os seus súditos, e o faz com algum êxito, não é o mesmo que acontece com o 

espaço organizado para fins econômicos, pois esse obedece a uma lógica própria que não é 

aquela adotada pelo Conselho Ultramarino, e sim aquela, em geral mais eficiente, que 

busca minimizar os custos e maximizar os lucros das atividades econômicas. Esta não 

costuma obedecer jurisdições territoriais e não raro foge da legalidade. Desse modo, a 

Cidade da Paraíba, criada, produzida, no intuito de ser a Cabeça da Capitania, que levava 

seu nome, acabou sendo apenas o núcleo político-administrativo-militar da mesma, pois 

apesar de  todos os esforços empreendidos pela Coroa Portuguesa, a produção econômica 

da Paraíba era comercializada em Recife, ou seja, nem toda Capitania era uma ilha, que só 

                                                                                                                                                                                        
Procuradores, Tesoureiros e Juízes de órfãos. Os Conselheiros municipais indicavam ainda vários oficiais das 
tropas auxiliares, inclusive os Capitães-Mores das Ordenanças e também os Almotacés (fiscais). cf. 
SALGADO, 1985.  
49 Os conflitos de jurisdição territorial foram uma constante no século XVIII e XIX, pois as imprecisões das 
fronteiras da Paraíba motivaram escapadelas da Justiça e evasões fiscais. Os conflitos maiores se deram com 
a Província de Pernambuco nas freguesias limítrofes de Alhandra, Taquara, Pedras de Fogo e Itambé, 
contestadas pelos dois lados, que disputavam o diminuto espólio de terras deixado pela extinta Capitania de 
Itamaracá. O conflito se estabilizou no século XIX, tendo ficado as primeiras para a Paraíba e a última para 
Pernambuco. A outra região contestada era a Ribeira do Seridó, reivindicada pelo Rio Grande e anexada por 
esta Província por meio de Lei sancionada pela Assembléia Provincial Potiguar em 1835. Lei que a Paraíba 
ratificou somente em 1854, por ocasião da implementação da Lei de Terras na Capitania e posteriormente no 
acordo territorial de 1920, que pôs um fim definitivo às disputas pela mencionada ribeira. cf. ALMEIDA, 
1978; CÂMARA, 1997. 
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mantinha ligações com Lisboa, algumas delas se constituíam em ilhas organizadas por um 

mesmo centro, que este sim, possuía ligação constante e direta com Lisboa. 

Do mesmo modo que a lógica econômica costumava ser rebelde as conveniências 

administrativas da Coroa portuguesa, o mesmo acontecia, e ainda com maior freqüência 

com a relação entre os homens e entre os homens e o espaço, que eles produziam em favor 

das suas necessidades de sobrevivência e não para a satisfação das normas impostas pela 

Coroa Portuguesa. Assim, as sesmarias não podiam ser  comercializadas, mas eram; os 

mangues não podiam ser ocupados, mas foram; as terras das Vilas de índios eram 

inalienáveis, mas foram apossadas por senhores de engenho e homens livres pobres; as 

madeiras de lei não podiam ser comercializadas sem autorização especial da Coroa e 

mesmo assim acabaram por alimentar o contrabando; os caminhos do comércio deveriam 

levar ao porto de Cabedelo, mas levavam a Recife.                         

 

1.4.2 – A Mata Sul da Paraíba 
conforme a vontade do Rei 
 

 A divisão do espaço da Mata Sul da Paraíba em cidade e vilas; freguesias e 

distritos militares tinha por objetivo controlar a população da várzea de modo que ela 

servisse aos interesses do Rei. Era a tentativa de impor uma ordem ao espaço, que 

facilitasse o controle dos homens da referida localidade. Desse modo, para fins 

administrativos da Coroa Portuguesa, ou seja, cobrança de impostos, representação política 

e execução da justiça, a Mata Sul da Paraíba em fins do século XVIII, estava dividida do 

seguinte modo: Cidade da Paraíba do Norte, Vila de Alhandra, Conde, Taquara, e Pilar do 

Taipú. Cada cidade ou vila era ainda dividida em povoações.  
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Para fins eclesiásticos, celebração dos ofícios religiosos e execução dos 

sacramentos a divisão era a seguinte em 1799: Freguesia de Nossa Senhora das Neves 

(1586), Nossa Senhora da Conceição de Alhandra (1758), Nossa Senhora da Conceição da 

Jacoca (1768), Nossa Senhora da Penha de França de Taquara (1765), Nossa Senhora 

Rainha dos Anjos de São Miguel de Taipú (1745) e Nossa Senhora do Pilar (1765).  
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Cada uma das freguesias tomava o nome de sua Igreja matriz, a qual estavam 

vinculadas capelas e oratórios públicos. O santo protetor da igreja matriz era também o 

padroeiro da freguesia. O pároco da Igreja Matriz era o responsável por escrever os livros 

de registros de batismo, casamento e óbito, como também de organizar os mapas da 

população de sua freguesia sempre que designado pelo Capitão – Governador.  

Para fins militares, a divisão era mais específica, isso por que o intuito era controlar 

melhor a população pobre. Para fazer isso a Coroa Portuguesa agia transformando todo e 

qualquer homem, de 12 a 60 anos,  em um militar e por conseqüência sujeito as severas 

punições da caserna. 

Desse modo a organização militar da Coroa portuguesa estava estruturada do 

seguinte modo: tropas de 1ª linha - eram pagas e compostas por oficiais exclusivamente 

portugueses e soldados portugueses e brasileiros, brancos. Os soldados eram recrutados, 

segundo as autoridades da época, entre a população de “vadios e desocupados das 

cidades”. As tropas de 1ª linha só existiam em cidades, nas vilas mais importantes, nas 

povoações onde existissem fortes e nas fronteiras; podiam ser deslocadas em caso de 

guerra. Tropas de 2ª linha ou milícias - eram divididas por regimentos separados por 

companhias que agrupavam vários distritos de base territorial. Eram ainda divididos por 

cor. Havia milícias de homens brancos, pardos e negros (Henriques). Essas tropas 

poderiam ser deslocadas apenas em caso de urgências de guerra para auxiliar a tropa paga. 

Os oficiais eram eleitos pela Câmara das Cidades e Vilas e só os de patente superior 

recebiam soldos. Os demais oficiais e soldados só eram remunerados em caso de serem 

deslocados para guerra. Deviam ainda custear seu fardamento e armamento. Tropas de 3ª 

linha ou Ordenanças – eram compostas por toda a população masculina livre não recrutada 

para a  tropa de 1ª linha e para as milícias. Esse efetivo não podia ser mobilizado, mas 
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apenas listado, executavam alguns exercícios militares não periódicos e realizavam alguns 

serviços não militares eventuais. Assim como as Milícias, eram organizadas em regimentos 

territoriais, comandados por um Capitão-Mor eleito igualmente pelas câmaras locais ou 

indicado pelo Capitão-Governador. Não eram remunerados de nenhum modo e não 

possuíam fardamento ou armamento.50 

Na Mata Sul da Paraíba as forças militares estavam assim distribuídas: na capital 

permanecia aquartelada a tropa paga, com três companhias de 115 homens e a Guarnição 

de Cabedelo que contava com doze homens comandados por um tenente ou condestável. 

As milícias estavam distribuídas em dois regimentos; o da capital e seu termo, que para 

fins militares foi dividido em dez distritos, onde eram recrutados cerca de 250 homens por 

distrito e o da Vila de Pilar do Taipú, dividida em oito distritos, cada um sede de uma 

Companhia de 250 homens. As três Vilas de índios não forneciam soldados para os corpos 

de milícias, o que era proibido pela legislação, que vedava aos índios o direito de portar 

armas em tempos de paz . 

Como já foi dito, as milícias eram divididas por cor. Na cidade da Paraíba, havia 

dez Companhias de brancos, oito de pardos e quatro de negros (Henriques). As  

Companhias eram divididas pela especialidade militar das tropas, havia as Companhias de 

Fuzileiros, Granadeiros e Caçadores. As restrições de cor nas milícias eram geralmente 

respeitadas no que toca aos oficiais , mas não em relação aos soldados. Assim, muitos 

pardos,  maior parcela da população, serviam nas milícias de homens brancos.  

Em 1799 o então Governador Fernando Delgado Freire de Castilho criou o novo 

Regimento de cavalaria miliciana da Cidade da Paraíba e para isso dividiu as terras da 

mesma Cidade e da Vila de Pilar do Taipú em dez distritos, sendo o 1º o de Lucena e o 10º 

o das Extremas da Vila do Pilar.  

                                                             
50 cf. SILVA, 2001, pp. 71-97; SALGADO, 1985, pp. 97-112. 
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As Ordenanças obedeciam à mesma distribuição espacial das milícias. Para elas 

eram recrutados todos aqueles que não haviam sido incorporados nas tropas de 2ª linha, 

com o acréscimo dos oito distritos de ordenanças já existentes em 1800 na Vila de 

Alhandra. Os índios  da Vila do Conde foram vinculados a um distrito da cidade da Paraíba 

e os de Taquara constituíam dois distritos das ordenanças da Vila de Alhandra. 

Os regulamentos militares determinavam que duas vezes por ano, nos dias santos 

de junho e dezembro, os governadores deveriam comandar os exercícios militares das 

Milícias e Ordenanças na capital. Os oficiais superiores das tropas auxiliares deveriam 

assim proceder nas Vilas mais importantes. Contudo era muito mais comum a mostra 

apenas por companhias, realizadas em cada distrito, para dar baixa aos soldados mortos ou 

que haviam se mudado para outro distrito; bem como para matricular os novos soldados. 

Isso mudou em 1802, quando o governador Luiz da Mota Fêo passou a realizar na cidade 

da Paraíba, mais precisamente na praia de Tambaú em que residia, às mostras dos 

regimentos militares, que reunia a tropa paga, a infantaria e cavalaria miliciana, e as 

ordenanças da cidade da Paraíba e seu termo. 51 Tais mostras eram uma forma a mais de 

controlar a população pobre da Capitania, uma vez que aqueles que faltassem aos referidos 

exercícios militares sentiam o braço do Rei com a pena de oito dias de cadeia. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
51 O Capitão-Governador  Luís da Mota Fêo, que esteve no comando da Paraíba no período de setembro de 
1802 a julho de 1805, não residia no Palácio dos Governadores, antigo Colégio dos Jesuítas, localizado no 
sítio urbano da cidade, mas sim em um dos seus subúrbios, a Praia de Tambaú, o que se explicava devido à 
doença de sua mulher, Dona Leocádia, que padecia de males nos olhos, e que foi aconselhada pelos médicos 
de então a tomar banhos de mar. cf. AHU – ACL – CU - 014, Cx.42, D. 2952; AHU – ACL – CU - 014, 
Cx.41, D. 2868. 
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 1.5 – O imperativo do lucro: 
o espaço organizado para fins econômicos 

 

Como se pode perceber por meio da leitura do relatório de Fernando Delgado Freire 

de Castilho a situação dos senhores de engenho, embora mais favorável que aquela anterior 

à anexação, não era nem um pouco satisfatória, pois dos trinta e dois homens assim 

chamados, apenas meia dúzia possuíam a riqueza que associamos ao nome. Eram eles 

Amaro Gomes Coutinho Sênior, Manoel da Costa Lima, Afonso de Albuquerque 

Maranhão, André Dias de Figueiredo, Estevão José Carneiro da Cunha e João Peixoto de 

Vasconcelos.  

Desse modo, a grande maioria dos senhores de engenho ainda endividados com a 

Companhia de Comércio ou com os negociantes de Pernambuco, se encontravam em uma 

situação que não lhes permitia viver em constante luxo e fausto, por isso diversificavam 

suas atividades, a exemplo do que já faziam os grandes senhores de engenho, buscando 

diversificar sua fortuna. A diferença é que os grandes senhores de engenho dispunham de 

prepostos confiáveis nas outras atividades, enquanto os demais tinham que tomar a frente 

dos mais diversos empreendimentos. 

É bem verdade que a fama de penúria da Paraíba era utilizada para pedir favores à 

Coroa Portuguesa. Em 1806 os moradores da Capitania pediram a El-Rei para perdoar-lhe 

pelo tempo de dez anos, metade dos direitos de entrada dos escravos que fossem 

transportados ao Porto da Paraíba. Nesse período, a Capitania acabava de passar por uma 

grande seca, que justificaria assim a graça de se perdoar  a metade dos direitos de 

transporte dos escravos. Dois anos depois, em 1808, o pedido é reiterado.52  

                                                             
52 Sobre tais pedidos ver PINTO, 1977 Vol.I, p. 234; APEPB, Cx.03 (1805-1811). 
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Esses pedidos muitas vezes feitos e poucas vezes atendidos pelo Rei foram 

constantes em todo o século XVIII, quando a Capitania sofria ainda mais da falta de braços 

escravos. Na ocasião os senhores de engenho utilizavam a mão-de-obra da grande 

população de índios aldeados em volta da Cidade da Paraíba. 

Em 1776 o governador da Paraíba alertava ao Conselho Ultramarino a necessidade 

de criar novos corpos de tropas de auxiliares no termo da Capital, em virtude da grande 

quantidade de índios existentes na Capitania.53 Data do ano anterior uma determinação do 

Capitão-General de Pernambuco de que os índios rebeldes da Paraíba fossem remetidos 

para reparar as fortificações da Ilha de Fernando de Noronha.54 

Os índios da várzea do Paraíba eram comumente utilizados tanto para reparar as 

fortalezas, como para extraírem as madeiras destinadas a El-Rei, sendo contratados pelo 

regime de jornal ou de empreitada55. Eram ainda explorados pelos senhores de engenho 

que possuíam terras perto dos aldeamentos  de modo que tal prática chegou a motivar a 

denúncia do Governador da Capitania em 1795, de que os índios estavam sendo explorados 

na agricultura e não apenas os solteiros, mas também os “cabeça de casa”.56 

Essa farta mão-de-obra indígena ficava muito próxima da Cidade da Paraíba e 

consequentemente da várzea ocupada pelos engenhos. Eram as vilas de índios de Jacoca, 

Alhandra e Taquara, ao sul da Capital e ao norte os índios já dispersos da antiga aldeia da 

Utinga, espalhados em pequenos sítios na região de Livramento, Cabedelo e Lucena. Havia 

ainda as vilas de São Miguel da Baía da Traição e Monte-mór da Preguiça, cuja população 

                                                             
53 AHU – ACL – CU – 014, Cx.25, D.1978. 
54 APEPB. Cx.01 (1771-1799). 
55 O regime de jornal consistia em contratar os índios pagando-lhes uma quantia determinada por cada dia de 
trabalho. No regime de empreitada os índios eram contratados para a execução de uma tarefa específica, por 
exemplo, extrair as madeiras de uma determinada mata. Por esse sistema eles só eram pagos quando 
terminada a tarefa. cf. APEPB, Cx.01 (1771-1799). 
56 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 32, D.2328. 
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indígena era utilizada pelos moradores da próspera povoação de Mamanguape. Eram eles 

os índios deslocados para cortar as madeiras de lei do alto Mamanguape e do Brejo. 

Mas a falta de braços escravos, motivada pelas dificuldades de financiamento que 

os senhores de engenho da Paraíba encontravam, os levaram não só a utilizar a mão-de-

obra indígena como também a super- explorar a mão-de-obra escrava. Data de 1793, uma 

Carta do Ouvidor Geral da Paraíba, Antônio Soares de Andrade e Brederode à Rainha D. 

Maria I, remetendo o requerimento dos senhores de engenho residentes na várzea do rio 

Paraíba, em que solicitavam a exclusividade na exploração do lugar, a autorização para 

vender seus escravos  arredios para outras colônias, e a revogação do uso do sábado para 

sustento do escravo, como então se praticava.57 

Contudo, as últimas três décadas do século XVIII são de crescimento populacional 

de toda aquela população que não podia ser legalmente escravizada, mas que raramente 

possuía a propriedade das terras em que viviam. Tratava-se da população cada vez maior 

de Homens Livres Pobres da capitania. Eram eles oriundos daqueles que vinham do Reino 

sem posses ou cabedal, mas sobretudo; dos escravos alforriados e seus descendentes; dos 

expostos58; dos retirantes, que já migravam em grandes levas para a várzea por ocasião das 

secas e dos índios aldeados, cada vez mais destribalizados e misturados à gente pobre da 

capitania.59 Toda essa população formou um grande contingente de despossuídos que 

                                                             
57 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 31, D.2267. 
58 Os expostos eram as crianças abandonadas na Santa Casa de Misericórdia ou em casas de vivenda 
particulares. Essas crianças, mesmo que fossem negras não podiam ser escravizadas. cf. AHU – ACL – CU – 
014, Cx. 40, D. 2788. 
59 “A população brasileira de fins do período colonial era de maioria negra, mulata e mestiça, e estava 
crescendo em ritmo veloz devido, principalmente, a imigração forçada (escravos) e ao crescimento natural 
dos negros livres e pardos.” E ainda “Sempre existiu uma população rural  livre na colônia, porém os anos de 
meados do século XVIII parecem ter sido importantíssimas para sua formação. Os motivos desse processo 
nunca foram estudados em profundidade, porém é certo que contêm fatores tanto econômicos quanto 
demográficos. A retração do setor de exportação no período de 1730 a 1760, que talvez tenha levado a um 
retorno da agricultura de subsistência; o crescimento dos centros de garimpo e de população em Minas 
Gerais, que gerou demanda de suprimentos; as conseqüências cumulativas da manumissão, que contribuíram 
para o aumento da população de negros livres; e o crescimento natural dessa população; tudo contribuiu.” 
.SCHWARTZ, 2001, p. 127. 
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passaram a ser mais ou menos explorados de acordo com a necessidade maior ou menor 

dos senhores de engenho. 

O crescimento da população nesse período é  fenômeno comum a todo o Brasil. 

Segundo Schwartz:  

 

o fim do período colonial no Brasil teve como características o aumento da população. Os 
motivos e o índice desse crescimento variavam de uma Capitania para outra, mas o 
processo era geral. As melhores estimativas da população da colônia indicam que o país 
passou de cerca de 1,5 milhões de habitantes por volta de 1776 para mais de 2 milhões em 
1800, talvez 3,5 milhões em 181960. 
 

 Na Paraíba isso fica evidente em todos os mapas61 de população enviados pelos 

governadores ao Conselho Ultramarino. Outras medidas apontam esse crescimento como 

os muitos pedidos do Capitão - Governador Jerônimo José de Melo e Castro para aumentar 

os contingentes das tropas pagas e auxiliares, no intuito de melhor controlar a população 

pobre, que se multiplicava; como também as diversas cartas dos Oficiais da Câmara da 

Paraíba ao Conselho Ultramarino, sobre a necessidade de haver dois escrivães da 

ouvidoria, dado o aumento da população,  e os ainda mais constantes pedidos para a 

nomeação de um Juiz de Fora, necessário devido ao crescimento da cidade e o conseqüente 

acúmulo de trabalho do Juiz Ordinário.62 Por fim é preciso lembrar que um dos motivos da 

desanexação a Pernambuco foi justamente o aumento da população. Assim, todo esse 

contigente de homens livres pobres era utilizado pelos senhores de engenho, sendo 

contratados da mesma forma que os índios, pelo sistema de jornal ou de empreitada, como 

era mais comum para a realização de tarefas específicas. A outra alternativa utilizada pelos 

proprietários era abriga-los dentro do próprio engenho, nas terras menos férteis, então 

                                                             
60 SCHWARTZ, 2001, P. 124. 
61 No século XVIII e na primeira metade do XIX, denominavam-se mapas, não apenas as cartas cartográficas, 
mas também as estatísticas referentes a uma determinada população. 
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arrendadas a essa população, que assim ficava obrigada a trabalhar ao menos um dia na 

semana para o senhor local, como também  a pagar-lhe um foro anual em produtos ou 

moeda. 

Esses sítios ou lugares, como chama a documentação, eram  já bastante comuns em 

fins do século XVIII e funcionavam como verdadeiros viveiros de mão-de-obra, 

largamente utilizados por ocasião da colheita da cana, período em que a necessidade de 

mão de obra era imperiosa. Mas não era só de cana que viviam os versáteis senhores de 

engenho da Paraíba, muito deles diversificavam suas atividades, possuíam propriedades 

tanto na várzea, quanto nas terras do Brejo, de colonização recente, ou mesmo no Sertão.  

Os proprietários da vila do Pilar se especializaram em fazer o trabalho de engorda 

dos gados vindos do sertão e depois despachados para a feira de gado de Goiana, o mesmo 

acontecendo nos tabuleiros ou “ilhas”63 do Engenho Tibiri. Na vila do Pilar havia uma 

eterna contenda entre os defensores da agricultura e daqueles que se dedicavam também a 

lidar com o gado, que a solta, estragava os partidos de cana e os roçados de algodão, de 

modo que o Ouvidor muitas vezes determinava a construção de cercas que logo um outro 

Ouvidor mandava derrubar. Os litígios eram freqüentes, como demonstra o ofício enviado 

pelo Corregedor Gregório José da Silva Coutinho ao Capitão-Governador da Paraíba 

Fernando Delgado, a respeito das disputas relativas a presença de gado na Vila de Pilar:  

 

Está hoje em moda maldizer-se dos que estão empregados na administração pública, e por 
isso não me causa estranheza a inventiva que os recorrentes formam do Senado da Câmara 
da Vila de Pilar. Esta desordem de gados é muito antiga entre os moradores daquela Vila, 
que em cada uma das correições requerem coisas diversas, e por isso o ouvidor, que foi 
desta Comarca Luís de Moura Furtado, deixou um provimento com pena pecuniária contra 
aqueles, que mais falassem em gados. Contudo eu os mandei retirar e apresentando logo à 
Junta (da Fazenda de Pernambuco) o contratador Luís Antônio Alves Mascarenhas um 
cálculo das perdas e danos, que se lhe seguir da retirada dos gados, requerendo em 

                                                                                                                                                                                        
62 AHU – ACL – CU – 014 - Cx. 27, D.2100. 
63 Eram chamadas de ilhas, as porções de terra do Engenho Tibiri, que não eram atingidas pelas cheias do rio 
Paraíba e seus afluentes. 
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conseqüência que ou se sustasse a determinada retirada, ou que se lhe abatesse certa 
quantia do preço por que arrematou o contrato, ou que se mandasse administrar por conta 
da Fazenda Real. Me ordenou a mesma junta, que fizesse sustar a retirada e conservar os 
gados para se evitar, que a Fazenda Real sofresse dano ou prejuízo. Se o cálculo foi exato 
eu o ignoro, porque se me cometeu essa averiguação. Se as ordens da Junta devem ter 
observância nesta capitania, depois da sua separação da de Pernambuco, não me toca essa 
decisão, e a vista disto Vossa Senhoria determinará o que for servido. Deus Guarde a Vossa 
Senhoria.64 
 

À preocupação do corregedor com a contenda  relativa aos gados da Vila do Pilar 

não surtiu o efeito desejado, pois 21 anos depois a questão dos gados continuava alterando 

os ânimos dos proprietários da mesma Vila, como demostra o termo de vereação abaixo 

transcrito:  

 

Em cumprimento do ofício de V. Excia. de vinte e sete de novembro (de 1821), dirigido a 
este Senado relativo ao exame que nos foi encarregado para com a pluralidade de votos 
informarmos a V. Excia. sobre as vantagens ou danos que resulta a conservação dos gados 
no território deste termo, e se havia alguma extensão de terreno que pode ser contido sem 
ofensa da cultura os ditos gados, passamos a informar a V. Excia. do que pusemos em 
prática. Foi convocado os habitantes deste termo de uma e outra classe, cultores e 
criadores, e vindo a esta Casa de Câmara as pessoas notificadas houve a pluralidade de 
votos, o número constante das assinaturas que remetem a V. Excia. os originais. Enquanto 
ao terreno que tenha capacidade para conservar os gados, é certo. Exmos. Snres. que alguns 
terrenos há incultos e só úteis para criar, mas é impossível conterem-se os ditos gados 
naqueles lugares sem virem causar prejuízo as culturas é o que sobre este artigo podem 
representar. Participamos mais a Vossas Excias. Que nesta veriação, depois de se finalizar 
a pluralidade de votos por João Marques de Souza, João Marinho, nos foi representado que 
alguns criadores convocaram pessoas para vir votar a seu favor afim de conseguir mais 
votos. Passamos mais a representar V.V. Excias. Que sendo equilibrado por nós, as 
vantagens dos cultores que desprezam a criação, com a dos criadores é de muito mais vulto 
o interesse que causam os cultores. Deus Guarde a V.V. Excias. Eu João Jacinto Moniz de 
Souza Escrivão da Câmara o escrevi.65 
 

Os agricultores, ou seja, os senhores de engenho, venceram esta batalha contra os 

criadores de gado, apesar do artifício usado pelos últimos para impedir a remoção do gado 

da Vila, contudo o problema permaneceu durante a maior parte do século XIX, causando 

desavenças e mortes entre os senhores daquela Vila. Outra característica dos proprietários 

                                                             
64 Ofício de 05 de dezembro de 1800. APEPB. Cx 02 (1800-1804).  



 

 

68 

da Vila do Pilar, onde a várzea do Paraíba era mais curta e estava a mercê das secas, era 

plantar algodão. 

A cultura do algodão durante as últimas décadas do século XVIII ganhou um 

grande impulso devido à guerra de Independência das treze colônias inglesas da América 

do Norte, quando faltou o produto no mercado internacional. A cultura da malvácea se 

disseminou de tal forma na Paraíba, que alguns governadores e viajantes chegaram a 

sentenciar que em breve a cultura da cana seria substituída pela do algodão66, mas embora 

a fibra passasse a partir desse período a concorrer com a cana, sobretudo nas imediações da 

Vila do Pilar e a ocupar áreas antes desaproveitadas pela agricultura comercial, como os 

tabuleiros litorâneos, ela não se adaptava bem à várzea encharcada, que tinha início nas 

imediações da povoação de Santa Rita. A lavoura do algodão contribuiu isso sim, para a 

destruição da mata seca, que ainda existia, sobretudo nas imediações do rio Guarabira. O 

governador da Paraíba Fernando Delgado, fez a seguinte descrição dessa cultura. Segundo 

ele:  

 

 No mês de outubro principia o lavrador a preparar a terra que de ordinário escolhe no 
interior das matas virgens, como mais cômodas para evitar limpas: roçado e derrubado o 
mato logo no mês de setembro se queima toda esta madeira, tempo em que tudo está seco 
com o ardor do sol e no mês de janeiro quando já se acha aquela terra limpa e vai 
principiando o inverno, se planta, fazendo-se com a enxada buracos pequenos, onde se 
mete o caroço do algodão, distando um do outro de ordinário braça e meia para engrossar e 
criar ramos: pelo decurso do inverno se vão quebrando os olhos para rebentarem mais 
renovos e não crescerem demasiadamente, de sorte que dificulte a colheita, que principia 
no fim do inverno, fazendo-lhe também até este tempo aquelas limpas que o terreno exige. 
Principia-se a colher e se seca um ou dois dias depois para não adquirir mofo a lã e melhor 
se poder extrair o caroço”67. 
   

                                                                                                                                                                                        
65 Termo de Vereação da Vila do Pilar; realizada em 15 de dezembro de 1821 e enviada à Junta Governativa 
da Paraíba do Norte. APEPB. Cx. 05 (1820-22).  
66 Ver PINTO, 1977 Vol.I, p. 198. 
67 Descrição da cultura e manipulação do algodão, elaborada por Fernando Delgado. Apud PINTO, 1977 Vol 
I, pp. 190, 191. 
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Uma outra atividade empreendida pelos senhores de engenho da várzea era a 

exportação de madeira, seja para Pernambuco, seja para o Reino. É bem verdade que as 

“madeiras de lei”, as maiores e mais resistentes, em tese, só podiam ser exploradas pelo 

Rei. Do mesmo modo eram monopólio da Coroa as matas e arvoredos que cresciam à 

borda da costa ou dos rios navegáveis, mas na realidade a legislação não era respeitada. 

A extração da madeira das matas da Paraíba era antiga, mas passou a acontecer de 

forma mais sistemática a partir de 1755. Nesse período as madeiras se destinavam à 

reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto e também para a fabricação de grandes 

navios nos arsenais da marinha. As madeiras eram enviadas para Pernambuco e de lá para  

o Reino. Durante o monopólio da Companhia de Comércio, foi construído um estaleiro na 

Ilha da Restinga para fabricação de navios e barcos, mas o caminho do Recife permanecia. 

Havia pelo menos três grandes reservas de matas na capitania. Aquelas que ficavam 

na circunvizinhança do rio Paraíba, ou seja, as matas do Gargaú, Graú, Jacuípe, Pacatuba, 

Mombaba, Tabocas e Ronca d’agua, cujas madeiras eram escoadas pelos Portos do Gitó, 

Portinho do Gargaú, Paripueira, Sanche e Jacaré. As matas que ficavam ao sul da Cidade 

da Paraíba, cujas madeiras eram embarcados pelo Porto de Jacumã,  conhecidas como 

Abiá, Garahú e Tampeba. Havia ainda as matas da Baía de São Miguel: Camaratuba, que 

se tornou reserva da marinha real em 1799; Santa Anna e Engole Pedra. As madeiras 

extraídas dessas matas eram embarcadas pelo porto da mesma Baía, por onde também 

eram escoadas as madeiras do Cunhaú68 e do Alto-Mamanguape e o pau-brasil da mata 

seca que existia nas imediações do rio Guarabira, que uma ordem régia  de 12 de outubro 

de 1799 mandava embarcar preferencialmente para o Reino por ser considerado de ótima 

                                                             
68 Chamam-se assim as muitas léguas de terra concedidas em sesmaria a família Albuquerque Maranhão na 
Capitania do Rio Grande do Norte. As terras do Cunhaú se estendiam da Barra do rio Camaratuba, na 
fronteira com a Paraíba, até Parnamirim, nas imediações da Cidade do Natal. 
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qualidade e ser mais barato que o de Pernambuco. Segundo tal Ordem Régia o pau brasil 

de Pernambuco encontrava-se a 1$000 o quintal69 e o da Paraíba a 500 reis.70 

O trabalho de corte e transporte da madeira para o Reino era coordenado por 

funcionários reais, que a custa da fazenda real contratavam índios jornaleiros para realizar 

a tarefa. A madeira deveria ser escoada pelos portos próximos a mata até Cabedelo, onde 

esperava os navios que as conduziriam a Pernambuco e em caso de maior urgência 

diretamente para o Reino. Em 1800 foi construído um telheiro para o armazenamento das 

madeiras71. Embora tais funcionários recebessem em alguns momentos, como em 1798, a 

cooperação dos senhores de engenho que ofereceram mão-de-obra para o corte da madeira 

e carros de bois para o transporte, e que de outro modo teriam que ser comprados a custa 

da real fazenda72, essas ocasiões eram raras, pois em geral, os senhores de engenho 

estavam à testa do contrabando que se fazia, tanto das madeiras privativas do Rei, como de 

outras de menor qualidade, mas nem por isso menos úteis. 

 É bem verdade que alguns tipos de madeiras, que podiam ser utilizadas para a 

construção de barcos e móveis, podiam ser exportadas por particulares com a autorização 

do Rei, mas tais autorizações demoravam muito e os funcionários encarregados da 

fiscalização dos cortes eram relapsos. O construtor das madeiras, Manoel Prata, que 

exercia tal cargo na última década do século XVIII, foi muitas vezes acusado de ser 

negligente a ponto de nem visitar o lugar dos cortes73. Por fim a autoridade que os senhores 

tinham dentro dos seus engenhos os levava a cortar madeira ilegalmente e utilizar o 

sistema de Portos fluviais e  pequenos ancoradouros costeiros para exportar a madeira 

                                                             
69 Medida de peso correspondente a 58.982 quilos ou 4 arrobas. cf. RUSSEL – WOOD, 1981, p. 305. 
70 APEPB. Cx.01 (1771-99). 
71 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 36, D. 2606. 
72 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 34, D. 2460. 
73 cf. MACHADO, 1977 Vol 2, pp. 513, 514;  AHU – ACL – CU – 014, Cx. 32, D. 2355. 
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ilegalmente via Pernambuco. Era o mesmo sistema utilizado para desviar açúcar para a 

capitania vizinha sem o pagamento do devido imposto na Provedoria da Cidade da Paraíba. 

As denúncias sobre cortes de madeira feitos sem a devida autorização eram 

constantes, já aparecendo na documentação pelo menos desde 1772. Em 1775 a denúncia é 

sobre um grande corte de pau-brasil feito ilegalmente e contrabandeado pelo Porto da Baía 

da Traição. Segundo a denúncia a madeira era  também oriunda do Rio Grande do Norte.74 

Em 1804 é a vez de Joaquim Martins informar ao Conselho Ultramarino sobre os cortes de 

madeira que estavam acontecendo na Capitania sem o conhecimento da Inspeção e 

conservação das matas.75 

As matas da Paraíba passaram a ser tão preciosas para a Coroa Portuguesa, e o 

contrabando tão comum que em 1798 foi criado o cargo de Intendente da Marinha da 

Capitania, cujo ocupante estaria encarregado de supervisionar o envio de madeiras para a 

Corte, porém por questões burocráticas o cargo só foi provido uma década depois. 

 Segundo Machado, que transcreve uma parte do relatório sobre as matas da Paraíba 

elaborado por Bento Bandeira de Melo:   

 

 o melhor tempo de se cortarem as madeiras para os reais arsenais é o do verão e principia 
este n’aquele continente nos mezes de agosto, até janeiro e fevereiro, conforme a estação 
dos tempos, e nunca será conveniente abrirem-se os no rigor do inverno, porque, alem de se 
acharem as fibras das grandes árvores frouxas, e se perderem por este motivo grandes páos 
quando se derrubam, os officiais e trabalhadores não aumentam o trabalho por se estarem a 
recolher da chuva, e a paga se faz diariamente como se trabalhassem sem intervalo de 
tempo76. 
 

                                                             
74APEPB. Cx.01 (1771-99). 
75APEPB. Cx. 02 (1800-04). 
76 MACHADO, 1977 Vol 2, p. 512. 
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  Sobre os senhores que estavam a testa do contrabando as fontes não falam, caso 

relatassem, o contrabando não seria bem sucedido como as denúncias, nunca investigadas a 

fundo demonstram que foi. 

Desse modo o poder dos senhores de engenho estava também em ser respeitado, 

pois apesar das Ordens Régias os funcionários da Coroa pensavam duas vezes  antes de 

entrar nas terras de um determinado senhor, terras onde cresciam as madeiras Del-Rei, 

mesmo que fosse verão, época do corte e ainda que para a propriedade se dirigissem vários 

índios jornaleiros. Os funcionários só se atreviam a isso se o senhor concordasse ou se 

tivessem à expressa ordem do governador e a escolta de alguns soldados. 

Ser respeitado significava não apenas ter muitas terras e escravos, mas ser bem 

relacionado; seja com os negociantes do Recife, que possuíam dinheiro de contado, tão 

necessário para a compra dos produtos do Reino e tão raro em uma economia pouco 

monetarizada como a da Paraíba; seja com outros senhores de engenho, por meio de 

casamentos ou relações de amizade, que se cristalizavam quando os senhores de engenho 

se tornavam compadres. Importante ainda era ocupar cargos no aparato administrativo da 

Coroa, sobretudo a partir da desanexação de Pernambuco, quando vários órgãos foram 

criados na Capitania. 

Estar presente no aparato administrativo da Coroa significava evitar preocupações 

com funcionários intencionalmente zelosos demais com o Real serviço, como também 

estar mais próximo ao processo em que os contratos dos impostos eram arrematados. Mas 

todas essas funções não poderiam ser ocupadas por uma só pessoa, o senhor de engenho, o 

chefe da família. Os cargos no aparato administrativo da Coroa eram ocupados por um dos 

filhos mais novos do senhor ou ainda um irmão, um genro.77 Do mesmo modo era 

                                                             
77 Tantos os cargos burocráticos do aparato administrativo da Coroa Portuguesa, quanto as patentes de 
oficiais eram pagas. No aparato burocrático o sistema funcionava do seguinte modo: aqueles que almejavam 
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prestigioso ter um dos membros da família advogado, ou pelo menos com licença para 

advogar e, a todo custo um sacerdote. 

 O senhor de engenho, chefe da família, em geral residia na várzea e possuía uma 

casa na Cidade da Paraíba, apenas para estar presente às festas religiosas e comemorações 

régias mais importantes. Alguns costumavam passar o inverno na Cidade. O senhor de 

engenho era ainda o Capitão de uma das companhias de Ordenanças ou cabeça de alguma 

Irmandade. Seus filhos ocupavam os postos de oficiais superiores das Milícias de Brancos. 

Se fosse dos mais abastados da capitania poderia granjear o prestigioso e custoso título de 

Provedor da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba. 

Na realidade toda a honraria tinha o seu preço, pois quando a Coroa pedia 

contribuições voluntárias com um fim específico, como as feitas para o casamento dos 

Príncipes, eram os homens mais ricos da Capitania, justamente aqueles que ostentavam o 

título de Capitães de Milícia ou Ordenanças, ou ainda os que ocupavam cargos de certa 

importância administrativa, bem como os párocos das Igrejas matrizes das vilas e cidades, 

que tinham a obrigação social de contribuir. Quantos mais títulos e cargos mais dinheiro. 

Assim aconteceu quando em 1804 o então governador da Paraíba, Luis da Mota Fêo, 

organizou a Pia Sociedade Agrícola, destinada a promover a agricultura e socorrer a 

pobreza, gritante por ocasião da seca daquele ano. A lista dos contribuintes é um retrato de 

quem tinha ou não dinheiro na Capitania. 

                                                                                                                                                                                        
o posto de “Escrivão da Fazenda Real e das Demarcações de Terra da Paraíba” requeriam tal cargo ao 
Governador, explicando as facilidades que teriam em exerce-lo e comprometendo-se a pagar pelo dito cargo. 
Com base nos requerimentos o governador escolhia  quem melhor lhe aprouvesse. Contudo, a decisão tinha 
que ser confirmada pelo Conselho Ultramarino e só então a deliberação do Governador tinha validade. Os 
filhos do escolhido tinham prioridade para se manter no cargo do pai, foi o que ocorreu com Bento Bandeira 
de Melo que herdou do seu pai Hipólito Bandeira de Melo, o ofício de Escrivão da Fazenda Real e das 
Demarcações de Terra da Paraíba. O pagamento específico era realizado apenas uma vez e no momento em 
que o cargo (oficio) ou patente era confirmada. No caso das patentes o sistema era semelhante, porém a 
seleção era mais rigorosa, o candidato a uma patente precisava já estar engajado no real serviço e para sua 
promoção eram examinados seus papeis de serviço, ou seja, o histórico da sua vida militar, suas faltas e seus 
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O mesmo ocorreu ainda em 1804 quando uma Carta Régia mandou convocar os 

habitantes da Capitania recém emancipada para concorrer com um donativo  para as “mal 

explicadas” urgências de Estado. Nessa ocasião a Paraíba contribuiu com 28:000$000 em 

dinheiro e gêneros do país.78 

Havia ainda as Fintas, os impostos extraordinários, lançados para um fim 

específico, como a reconstrução de Lisboa, pagos pela Capitania, ou seja, por todos. As 

Fintas se sucederam com avidez até o início do século XIX. O período de transferência da 

Corte para o Brasil foi particularmente prolífico para essa prática da Coroa Portuguesa. 

Mesmo os produtos, cujos impostos os senhores de engenho eram peritos em burlar, a 

exemplo  do que ocorria com o açúcar, poderiam, mesmo assim, ser fonte de lucros para a 

Coroa, dado o caráter multiforme das contribuições das Rendas Reais. Era muito difícil 

escapar de todos os tributos. 

Segundo Graça Salgado:  

 

a gestão das finanças envolvia, quanto às receitas, não só a cobrança de uma enorme gama 
de tributos e seu registro contábil, mas também a alçada jurídica sobre os infratores das leis 
fiscais e aplicação das penas correspondentes. No tocante às despesas, cabia-lhe a 
organização contábil e o pagamento de todos os gastos, inclusive os salários dos 
funcionários estatais79. 
 

 A partir do período pombalino80 foi criado o Erário Régio, órgão central da 

Fazenda na Metrópole e a ele passou a ser subordinada as Juntas da Fazenda nas 

Capitanias Gerais. Nas capitanias subalternas como a Paraíba, a gestão das finanças estava 

a cargo da Provedoria, subordinada a Junta da Fazenda de Pernambuco, que por sua vez 

                                                                                                                                                                                        
atos de bravura, o que era mais válido para a tropa paga, que para as tropas auxiliares; por fim, tal sistema 
não era válido para todos os ofícios e patentes.  
78 APEPB. Cx.02 (1800-04);  AHU – ACL – CU – 014, Cx.43, D.3042. 
79 SALGADO, 1985, p. 83. 
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ficava encarregada de administrar e arrecadar as Rendas Régias, conforme as ordens 

expedidas pelo erário, bem como pagar os salários dos funcionários administrativos, os 

soldos dos militares e as côngruas81 e prebendas para os eclesiásticos, tanto de 

Pernambuco, quanto de suas capitanias anexas. 

A arrecadação da maior parte dos impostos era realizada pelo sistema de contratos, 

ou seja, a Junta da Fazenda colocava em leilão o direito de cobrar as rendas e direitos reais 

em uma determinada localidade, em prazo anteriormente fixado. O valor mínimo a ser 

arrecadado era também fixado com antecedência, contudo arrematava o contrato aquele 

que se dispusesse a pagar mais por ele, comprometendo-se a efetuar o pagamento, da 

quantia de 10% do valor mínimo fixado pelo imposto à Junta da Fazenda, assim que fosse 

declarado contratador de tal imposto. Findo esse processo, o arrematante escolhido tinha o 

direito e ao mesmo tempo a obrigação de receber as rendas e direitos estipulados no seu 

contrato de arrematação, prestando contas a Junta da Fazenda nos prazos determinados. 

Existia uma intensa disputa entre os negociantes para arrematar os contratos mais 

lucrativos, isso por que o arrecadado era sempre maior que o valor mínimo fixado para ser 

entregue a Junta da Fazenda.  

Os dízimos da Paraíba eram postos em leilão  na Capital, onde recebiam alguns 

lances, indo alcançar os últimos em Pernambuco onde era arrematado perante a Junta da 

Fazenda. Assim, até 1809, quando foi criada a Junta da Fazenda da Paraíba, os contratos da 

Capitania foram arrematados por negociantes do Recife. Porém, para alguns produtos, tais 

negociantes estabeleciam um sistema de sub-contratação, pois não teriam eles autoridade  

para cobrar dízimos em um distrito em que dominasse um senhor de engenho da Paraíba, 

                                                                                                                                                                                        
80 Período marcado pela forte presença e influência de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de 
Pombal,  no Ministério de D. José I, no qual se tornou a figura política central, responsável em grande parte 
pelos rumos tomados pela Monarquia Portuguesa no período de 1750 a 1777. 
81 Pensão que se concedia aos párocos para sua sustentação. 
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mesmo utilizando para cobra-los os soldados da tropa paga da capital. Esses sub-contratos 

eram então arrematados por senhores de engenho ou seus parentes, o que dava no mesmo. 

Contudo, o contrato principal, o dízimo da alfândega, dez por cento sobre todos os 

produtos exportados, foi durante o período da anexação arrematado em conjunto com o de 

Pernambuco. Em 1809 com a já referida criação da Junta da Fazenda da Paraíba eles foram 

separados, o que fez aumentar o contrabando, uma vez que os navios de grande calado 

preferiam atracar em Recife, onde havia mais gêneros a ser exportados que na Paraíba. 

Desse modo para exportar legalmente o senhor de engenho da Paraíba teria que pagar o 

dízimo na Junta da Fazenda da Paraíba, onde recebia uma guia que deveria ser apresentada 

na alfândega de Recife, caso quisesse exportar por aquele porto, onde o açúcar era 

finalmente embarcado para a Europa. Tal burocracia significava custos adicionais de 

transporte, o que levava muitos senhores de engenho a contrabandearem o açúcar direto 

para navios que esperavam a uma distancia segura em lugares combinados da costa ou a 

exporta-lo diretamente para Recife, sem passar pela alfândega da Capital. 

Os que não contrabandeavam o açúcar diretamente para os navios tinham que pagar 

ainda os impostos destinados à manutenção das fortalezas da costa. O rendimento 

destinado ao Forte de Cabedelo era de um Cruzado cobrado por cada caixa de açúcar. 

Existia ainda o imposto de passagem. Assim, às embarcações que atracassem no porto da 

Capitania pagavam à fortaleza de Cabedelo quatrocentos e oito reis de passagem. 

Além dos dízimos da alfândega, os impostos mais lucrativos da Paraíba eram o 

subsídio do açúcar, o subsídio da carne e o imposto do algodão. Mas eles não eram os 

únicos, havia ainda o subsídio literário, cobrado para custear a instrução pública, que tinha 
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o valor de um real cobrado sobre cada  canada82 de aguardente em 1771 e dez reis sobre 

cada arrátel83 de carne, e o subsídio militar das carnes destinado ao pagamento das tropas. 

Os impostos de passagem eram também cobrados em relação a pontes e rios. Em 

1818 foi estabelecido o imposto sobre a passagem do rio Sanhauá, arrematado por cem mil 

reis por ano. Desse modo sobre um único produto, como a carne ou o açúcar, incidia uma 

gama extremamente variada de tributos. Outros impostos eram a décima urbana, cobrada 

exclusivamente sobre as edificações da cidade; as sizas,84 cobradas por ocasião da compra 

e venda de imóveis e as meias sizas85, cobradas no ato da compra e venda de escravos.86 

Caso o imóvel a ser vendido fosse foreiro a algum particular ou a instituições como a Santa 

Casa de Misericórdia, irmandades e ordens religiosas, igrejas ou capelas; o vendedor, que 

só possuía a posse da terra, era obrigado a pagar o laudêmio87 ao proprietário do terreno.    

Contudo os impostos não gravavam apenas aqueles que tinham dinheiro, alguns 

deles eram cobrados da parcela mais pobre da população. Estes eram em geral arrecadados 

em produtos da terra, mas nem sempre. Exemplo dessa prática foi o contrato dos dízimos 

dos pescados do Varadouro, arrematado por Manoel Ignácio Ferreira, que muito zeloso do 

seu contrato pediu a prisão de dezenove pescadores em outubro de 1803, por estes não 

pagarem os dízimos devidos, no que foi atendido. Os sentenciados; soldados da tropa paga, 

                                                             
82 Medida de capacidade de líquidos correspondente a 2.662 litros. cf. RUSSELL – WOOD, 1981, p. 305. 
83 Medida de peso correspondente a 0.46080 quilos. Também chamada libra. cf. RUSSELL – WOOD, 1981, 
p. 305. 
84 6% do valor pago pelo imóvel. O valor da siza não está contido no preço da venda. Este imposto era 
geralmente pago pelo comprador, que arcava com o pagamento do valor do imóvel mais as sizas. 
85 3% do valor do escravo (bem semovente). O valor da meia siza não está contido no preço da venda, sendo 
geralmente pago pelo comprador. 
86 As sizas e meia sizas eram impostos municipais durante o período colonial, tendo passado a esfera de 
tributação provincial no período regencial. A declaração de pagamento das sizas e meia sizas tinha que 
constar das escrituras de compra e venda de imóveis, sem as quais o documento não tinha valor legal. 
87 2,5% do valor do imóvel. O valor do laudêmio não está contido no preço da venda, sendo geralmente pago 
pelo vendedor-foreiro ao proprietário forante, que declarava ao tabelião ter recebido o valor respectivo ao 
laudêmio. Sem tal declaração a venda não se realizaria legalmente.  
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com seus soldos atrasados; carreiros e aguadeiros foram presos por uma semana no tronco 

da guarda principal da cadeia pública. 88 

Vale a pena transcrever aqui o pedido de liberdade de um deles: 

 

Diz Manoel Marquês da Rocha preso nesta cadeia desta praça a ordem de Vossa Senhoria 
por requerimento de Manoel Ignácio que fizeram denúncia a Vossa Senhoria que o 
suplicante lhe não pagara os dízimos de quando pescava a tempo Ilustríssimo Senhor que o 
suplicante só vive de cariar pois é careiro. Se vai alguma vez ao mar é por se ver muitas 
vezes morto de fome em suas obrigações e pois não tem canoa e nem tarafa vai na proa de 
morro camarada e como se acha ao dito dia padicendo vexames da prisão recorre a piedade  
de Vossa Senhoria que se compadeça do miserável estado do suplicante e portanto. 
 
Pede a V S 
Que pelo amor de Deus 
Tenha piedade do suplicante 
Pois é pobre 
Carregado de mulher e filhos89 
 

O Capitão-Governador da Capitania soltou o dito Manoel Marques da Rocha depois 

de completados cinco dias de prisão, com a admoestação que da próxima vez pagasse os 

dízimos. 

Mas a lista de impostos não acaba aí, pois os sacerdotes tinham ainda o direito de 

cobrar as Miunças  e Conhecenças, espécie de contribuições voluntárias cobradas pelos 

padres por ocasião das viagens de desobriga e durante a páscoa, bem como o direito de 

estola (denominado de pé do altar), cobrado para a realização de certas cerimônias como o 

casamento, batizado e óbito. Os sacerdotes também tinham o direito de cobrar 

contribuições a título de donativos para a construção de Capelas ou Igrejas e a compra de 

paramentos90. Além dos padres era comum os Capitães–Governadores pedirem donativos à 

população para a construção ou reforma de edifícios públicos, ou ainda para terminar uma 

obra cuja conclusão seria impossível contando apenas com o dinheiro enviado pelo Rei, 

                                                             
88 Ordem de Prisão. APEPB. Cx. 02 (1800-1804). 
89 Súplica de liberdade. APEPB. Cx 02 (1800-1804). 
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sempre insuficiente para a conclusão das obras. Assim ocorreu na Paraíba para a edificação 

do quartel da tropa paga da Capital em 181191. 

Os contratos e sub-contratos eram fontes de renda tão cobiçadas que embora a Junta 

da Fazenda tivesse a autorização para ser criada desde a desanexação (1799), ela só passou 

a funcionar em 1809, segundo Irineu Pinto, por desavenças entre os moradores da 

Capitania. A disputa se deu entre aqueles que se sentiam beneficiados com a arrematação 

dos dízimos em Pernambuco, ou seja, sub-contratadores e homens bem relacionados com 

os negociantes de Recife ou mesmo com familiares atuantes na outra Praça e aqueles que 

queriam a abertura o quanto antes da Junta da Fazenda na Paraíba e trabalhavam para 

ocupar os cargos que seriam abertos com a criação da dita Junta.92 

A abertura da Junta da Fazenda da Paraíba interessava ainda mais aos negociantes 

que atuavam na Capitania, aqueles a quem Fernando Delgado Freire de Castilho chamou 

em seu famoso relatório de “meros feitores dos comerciantes de Pernambuco” e que 

tinham a chance de escapar da incômoda tutela dos pernambucanos. Refiro-me aos 

negociantes e não aos logistas e taverneiros, homens mal vistos pelos principais da terra. 

Alguns destes pequenos comerciantes foram implicados na “Revolução de 1817”: Paulo 

José de Carvalho, Domingos José Marques, Manoel Alvares de Araújo, José Antônio da 

Silva, bem como dois portugueses que ao que parece tinham mais cabedal: Francisco João 

de Azevedo e Manoel José da Silva93. 

 As fontes que consultei me permitem assinalar apenas dois grandes negociantes 

que atuavam na Praça da Paraíba, tendo suas ligações com outros comerciantes e mesmo 

                                                                                                                                                                                        
90 SALGADO, 1985, pp. 113-121. 
91 PINTO, 1977  Vol I, p. 241. 
92 PINTO, 1977  Vol I, p. 238. 
93 Ver PINTO, 1977  Vol I, pp. 290-343. 



 

 

80 

familiares em Recife e no Reino. Eram eles: Vitorino Pereira Maia94 e João de 

Albuquerque Maranhão, que sendo natural de Pernambuco, tornou-se senhor do Engenho 

Santo Antônio na Vila de Pilar. Capitão-mor das Ordenanças da Paraíba em 1807 e 

negociante. Segundo Pinto foi o capitalista João de Albuquerque Maranhão que socorreu 

do seu bolso os passageiros da nau D. João de Castro que avariada arribou em Lucena, 

depois de ter perdido contato com o resto da frota que em 1808 transferiu o Rei português 

e sua Corte para o Brasil.95 

Ainda segundo Pinto a referida nau trazia cento e vinte passageiros, entre eles o 

Duque de Cavadal e os Condes de Belmonte e Redondo, a quem João de Albuquerque 

Maranhão ofereceu doze bois, pondo a disposição deles e de Sua Majestade até cem 

conforme fosse necessário. Desse modo João de Albuquerque Maranhão, membro de uma 

família abastada de senhores de engenho era negociante e capitalista, contribuindo para 

isso suas relações familiares  com seus parentes estabelecidos na várzea do Paraíba, em 

terras do Cunhaú no Rio Grande do Norte e na Capitania de Pernambuco, o que demonstra 

que a equação negociante-senhor de engenho também era possível na Várzea do Paraíba. 

Entenda-se bem negociante e não logista e taverneiro, pois comprar e vender com as 

próprias mãos era considerado uma infâmia pela “aristocracia da cana”. 

A extrema versatilidade para conseguir recursos que permitissem gozar do título de 

senhor de engenho pode ser demostrada ainda pela extensa gama de atividades 

desempenhadas pelos irmãos e consenhores do engenho da Graça: Bento Bandeira da 

Fonseca e Melo96 e Antônio Borges da Fonseca e Melo. O primeiro foi Escrivão da 

Fazenda Real e das Demarcações de Terra, tendo escrito o relatório sobre as matas da 

Paraíba, acima citado. O segundo foi Sargento-Mor das Ordenanças da Cidade da Paraíba, 

                                                             
94 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 50, D. 3493. 
95 PINTO,1977  Vol I, p. 236.  
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possuía terras na Aldeia Velha, Ribeira do Gurinhem, tendo sido ainda um dos 

arrematantes dos dízimos do gado e minúncias das Ribeira do Cariri de Fora, Piancó, Patu, 

Espinharas, Rio do Peixe e Sabugi no triênio 1793-179597. 

Pelo exemplo acima, que não é um caso isolado, pode-se perceber que, ao menos na 

Paraíba, os senhores de engenho estavam envolvidos em uma grande gama de atividades, 

contanto que elas pudessem lhes garantir dinheiro e condições para continuar no 

prestigioso negócio do açúcar. Assim, na Paraíba, muitos senhores de engenho eram 

também plantadores de algodão, criadores de gado, arrematantes de contratos de impostos, 

funcionários reais e até negociantes. 

 

1.6 – Da sesmaria ao lugar: 
o espaço apropriado para a vida 

 

Organizado de diferentes formas para fins administrativos, eclesiásticos e militares, 

o espaço  que denomino de Mata Sul da Paraíba foi apropriado e dividido em um imenso 

mosaico de lugares, que por sua vez representavam as várias formas de ocupação e as 

estratégias de sobrevivência da população que ali se encontrava. 

Originalmente os chãos tinham sido distribuídos pela Coroa por meio da concessão 

de sesmarias de terra para a construção de engenhos e criação de gado e pelas sesmarias de 

chãos doadas para a edificação das casas da Cidade da Paraíba. Não me consta que tenham 

sido doadas terras para a manutenção do Conselho ou Câmara da referida cidade, mas essa 

foi à prática utilizada pela Coroa Portuguesa para a sustentação dos Conselhos das Vilas de  

Alhandra, Jacoca e Taquara, cujas terras do diminuto núcleo urbano foram dadas em 

                                                                                                                                                                                        
96 cf. AIHGP. Livro de Notas da Cidade da Paraíba, referente ao período de 1840 a 1846. 
97 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 31, D. 2283; AHU – ACL – CU – 014, Cx. 31, D. 2284.  
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sesmaria aos conselhos, que as arrendavam aos moradores em troca de um foro anual, que, 

constituíam nessas Vilas seu principal rendimento. 

Ao que parece a Vila de Pilar do Taipú floresceu em terras de um antigo 

aldeamento de índios Cariris e no arrendamento das terras dos primeiros engenhos do 

lugar, que se tornou passagem obrigatória para aqueles que partiam em demanda da 

conquista do Sertão. As Vilas da Mata Sul da Paraíba só foram oficialmente instituídas no 

século XVIII, em pleno processo de conquista do interior da Capitania. Contudo o século 

XVIII não marca a apropriação definitiva do espaço da Paraíba, pois até 1822 o sistema de 

distribuição de sesmarias continuava ativo. A documentação aponta, mesmo no século XIX 

datas de terra concedidas tanto nas glebas de colonização recente do brejo, quanto em 

terras do alto sertão e mesmo na tão conhecida e explorada Ribeira do Cariri de Fora (rio 

Paraíba).  

Contudo, as terras da Mata Sul da Paraíba, de colonização mais antiga, já haviam 

sido distribuídas, muitas delas tinham sido inclusive abandonadas com as invasões 

holandesas e reocupadas por parentes dos antigos sesmeiros ou doadas em novas Cartas de 

Sesmaria a outros que se dispusessem a ocupa-las e reerguer os engenhos; ou moradias, no 

caso das sesmarias de chãos. No final do século XVIII a maior parte das antigas sesmarias, 

se encontrava dividida por partilhas, dotes e mesmo venda, que, embora proibida pela Lei, 

ocorriam freqüentemente.98 

O núcleo administrativo, político e militar de toda essa área, que denomino de Mata 

Sul da Paraíba, era a Cidade da Paraíba, primeiro sítio de colonização de toda a capitania, 

                                                             
98 Vale lembrar que não apenas a propriedade da terra mudava de mãos, mas que também e de forma mais 
intensa, era a posse da terra negociada, por meio de uma infinidade de contratos ou acordos verbais. Os mais 
comuns deles eram: o arrendamento, que consistia na transmissão da posse da terra mediante o pagamento 
anual de uma certa quantia em dinheiro, mas que devido à informalidade de muitos acordos era comumente 
pago em produtos, sobretudo quando se tratava de pequenos arrendatários e grandes proprietários, e o 
aforamento, em que a posse da terra era negociada por meio do pagamento de um foro anual, em geral em 
produtos da terra, e do trabalho compulsório do foreiro nas terras do proprietário.  
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que subsistia com alguma importância, embora quase todos os caminhos do comércio 

levassem a Recife. A Cidade da Paraíba, como se dizia na época, a “cabeça da capitania”, 

sede do conselho mais importante da Paraíba; das três Companhias de tropas pagas; da 

burocracia colonial , das quatro ordens religiosas que atuavam na Paraíba99e sede das 

irmandades mais importantes da Capitania, como a da Santa Casa de Misericórdia, era 

local de residência do Capitão-Governador e dos funcionários reais. Abrigava ainda o 

hospital anexo à santa casa, o matadouro público e a cadeia. Na cidade baixa ainda pouco 

ocupada, apenas a alfândega, os armazéns destinados a abrigar o açúcar, algodão e couro a 

ser embarcado e os atracadouros do Porto do Capim.100 

O núcleo verdadeiramente urbano da referida cidade se encontrava dentro do 

quadrilátero formado pelas sesmarias de chãos, que se encontravam circundadas ao norte 

pelas terras dos Franciscanos, início da rua Direita; ao sul pelo palácio do governo, onde 

ficava o antigo Colégio dos Jesuítas101; a leste pelas  terras do Mosteiro  dos Carmelitas e a 

oeste pelas terras do Mosteiro de São Bento. Era dentro desse quadrilátero que residia a  

“gente de boa fazenda da capital” e também onde os senhores de engenho construíam  

sobrados para passar o inverno e participar das celebrações religiosas mais importantes, 

das comemorações régias e das grandes vereações.102 A cidade assim cumpria seu papel, 

pois fora construída não apenas para escoar a produção do açúcar da várzea do Paraíba, no 

que logo sofreu a concorrência de Recife, mas também para a confluência dos homens, 

para as necessidades coercitivas e administrativas da Coroa Portuguesa, para o descanso 

dos senhores de engenho e para a glória de Deus. 

                                                             
99 As quatro ordens religiosas que atuavam na Paraíba foram reduzidas a três com a expulsão dos Jesuítas em 
1759. 
100 cf. RODRÍGUEZ, 1962. pp. 6-11;  SEIXAS, 1987. pp. 41-46. 
101 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 34, D. 2472.  
102 Eram denominadas de grandes vereações as reuniões das câmaras municipais da Cidade da Paraíba e das 
Vilas mais próximas, reunidas para solucionar questões de interesse geral. 
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Contudo em fins do século XVIII muitas destas terras das ordens religiosas estavam 

arrendadas a particulares, tendo dado origem na segunda metade do XIX ao primeiro 

“bairro da gente pobre da capital, o de Tambiá, em terras dos Beneditinos.” O 

arrendamento era feito para a construção de pequenos sítios, que subdivididos pela família 

arrendatária, deram origem aos primeiros arruamentos construídos fora do quadrilátero 

onde a cidade nasceu.103 

As terras dos Jesuítas já se encontravam divididas em sítios, comprados e 

arrendados a gente pobre da capital, que cultivava mandioca e criava pequenos animais 

como galinhas e porcos. Os sítios Lagoa, Jaguaribe e Trincheiras e o já referido Tambiá, 

formavam por assim dizer o primeiro entorno populacional da cidade. Em volta deste, já se 

encontravam os primeiros engenhos, como o da Graça, em parte arrendado a homens livres 

pobres, origem do Bairro de Cruz de Almas e o Pilar de Mareis. Ao norte, entestando com 

terras do Tambiá, havia o Engenho Paul  e o Engenho Mandacaru, com seu sítio de homens 

livres. Esses sítios de homens livres, presentes tanto ao sul quanto ao norte da cidade, 

formavam um segundo cinturão de moradias, que cercavam o núcleo urbano da Paraíba. 

Em volta deles se estendiam grandes propriedades já ocupadas, mas pouco exploradas. Em 

algumas delas existiam alguns sítios arrendados, mas ainda em número bastante reduzido. 

Para o leste, em direção ao mar, nos tabuleiros, onde a terra era mais árida e o 

cultivo da cana inadequado estavam as Fazendas de Praias, muito extensas e pouco 

povoadas, cujos donos, por meio de seus escravos ou arrendatários utilizavam o mar como 

fonte de renda ao construírem os currais de pescaria, que despertaram a ira de tantos 

governadores, pois atrapalhavam a navegação104. Ao longo da costa das terras do termo da 

cidade da Paraíba existiam ainda três Vilas de pescadores: a do Cabo Branco ou Penha, 

                                                             
103 Livro de Tombo do Mosteiro de São Bento da Cidade da Paraíba, 1947; TAVARES, 1989, pp. 731,732.  
104 AHU – ACL – CU – 014, Cx. 34, D. 2469; AHU – ACL – CU – 014, Cx. 35, D. 2512.  
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próxima a foz do rio Cabelo, onde cresceu uma pequena povoação em volta da Capela de 

Nossa Senhora da Penha; a de Tambaú, onde os Franciscanos construíram a Capela de 

Santo Antônio e o Hospício anexo; e a do Bessa na desembocadura do rio Jaguaribe. 

 Ao norte, em terras da Freguesia do Livramento (1813), a presença da Fortaleza de 

Santa Catarina, do Porto de Cabedelo e do estuário do Paraíba com suas camboas105 e 

mangues levava a que para essa parte do termo da cidade se dirigisse grande parte da 

população de escravos libertos e homens livres pobres, que vinham se juntar à numerosa 

população de índios, remanescente da antiga Aldeia da Utinga. Essa população residia em 

pequenos sítios ou lugares, explorando o mar e o mangue em favor da sua sobrevivência. 

Esta área do termo da Cidade da Paraíba entre Cabedelo e Lucena, de colonização 

bem antiga, concentrava em fins do século XVIII uma população bastante elevada, o que 

possibilitou a criação da Freguesia de Livramento, quando as terras em volta da Capela da 

localidade foram doadas a santa e arrendadas a homens livres, que ao contribuírem com o 

foro anual a que ficavam obrigados, permitiram que os serviços litúrgicos da Igreja fossem 

decentemente ministrados. 

A Freguesia do Livramento era particularmente atrativa para os negros forros e os 

homens livres, por que grande parte de sua área era composta da faixa de marinha e dos 

mangues, considerados pela legislação, terras de usufruto comum, e por esse motivo, 

inalienáveis e inconvertíveis em sesmaria. Desse modo, essa população despossuida 

poderia ocupa-las sem sofrer nenhum tipo de repressão imediata. Poderiam ainda trabalhar 

na construção e manutenção dos muitos currais de pescaria que ali eram freqüentemente 

construídos, ou arrendar algumas terras nos tabuleiros ao norte de Lucena, lugar que, 

embora não exclusivamente, abastecia de mandioca a Cidade da Paraíba. 
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A grande população de livres e pobres, composta sobretudo por negros forros, seus 

descendentes e índios destribalizados pode ser confirmada não só pela consulta aos livros 

de batismo da Freguesia do Livramento, como também pela grande quantidade de 

pequenos sítios ali existentes, denominados “lugares” pela documentação e habitados 

principalmente por: índios; Utinga, Forte Velho, Bebida e Alçapão; índios e crioulos: Pau 

Brazil, Paripeiro, Cravajú e por fim aqueles que reuniam toda a gente pobre que para lá se 

dirigia. Eram os pequenos povoados junto às praias ou antigos fortes como Lucena, 

Fagundes, Santo Antônio, Picão; aqueles junto aos rios, pequenos portos, mangues ou Ilhas 

do estuário do Paraíba: Ribeiro, Portinho do Gargaú, Ponta d’Arêa, Galé, Ilha do Tiriri, 

Rio do Caxto, Viração, Ilha do Stuart, Terra Curta e Aterro. A população que residia 

nesses lugares sobrevivendo da pesca e da coleta de crustáceos e moluscos recebia a pecha 

de vadios, até mesmo pela Igreja, como demostram os  registros paroquiais da Freguesia do 

Livramento. O registro de batismo dessa população era escrito nos seguintes termos:  

 

João de idade de mês e meio, filho legítimo de Domingos de Barros e Josefa Maria, 
moradores no Ribeiro, ambos vadios. Batizei e pus os santos Óleos nesta Matriz aos vinte e 
seis de maio de mil oitocentos e quinze: foram padrinhos Bernardo José dos Santos e 
Niceici Maria da Conceição, do que fiz este assento e assinei. O Vigário Ignácio Joaquim 
de Santana Cardozo.106 
 

 Subindo o rio encontravam-se os sítios de homens livres pobres em terras dos 

primeiros engenhos da várzea, que se constituíam em verdadeiros viveiros de mão de obra 

para os senhores de engenho da Paraíba. Eram eles: Saboeiro, Capelinha, Torrinha, Miriri e 

Cana Brava. 

                                                                                                                                                                                        
105 Camboa é a depressão natural que no inverno se torna reservatório d’ água doce servindo à economia 
doméstica, não só com o precioso líquido, como também pela abundância de peixes e camarões brancos. cf. 
RODRÍGUEZ, 1962. p. 262.  
106 cf.Livro de Registro de Batismo da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento. Nº 01. Período 1814-
1833. Fl 09. AEPB. 
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Se ao norte da Cidade da Paraíba e Freguesia do Livramento a população era bem 

numerosa devido à presença do estuário do Paraíba e mais a oeste devido à presença dos 

primeiros engenhos, ao sul da Cidade a população era mais escassa. Nos mal traçados 

limites que separavam o termo da referida Cidade, da Vila do Conde, nas imediações do 

rio Gramame, havia o engenho de mesmo nome, o engenho Velho e a propriedade 

Mumbaba. Estas terras no extremo sul da capital passaram a ser igualmente atrativas para a 

população pobre da cidade, não apenas devido às condições ecológicas, mangues e 

estuários, mas também pela presença do Quilombo de Paratybe, ainda ativo por ocasião 

dos distúrbios da Independência. Mais ao sul resistia o Quilombo do Guajú, próximo a 

povoação de Jacumã, já em terras do Conde, Vila de índios aldeados, já em parte, 

misturados com a população de homens livres pobres, que ocuparam boa parte das terras 

pertencentes aos referidos indígenas. Em terras da Vila do Conde funcionava o engenho 

Gramame de Cima. Um pouco mais ao sul existia a Vila de Nossa Senhora da Penha de 

França de Taquara, também de índios e a povoação de Pitimbu. Em terras da Vila de 

Taquara funcionava o engenho Abiay, nas imediações do rio do mesmo nome. 

Ao sudoeste da Capital, se localizavam as terras da Vila de Nossa Senhora da 

Conceição de Alhandra, cujas glebas em fins do século XVIII se encontravam divididas 

entre a população de índios e muitos foreiros, que segundo o Corregedor da Câmara e 

Desembargador Gregório José da Silva Coutinho deveriam ser expulsos do local. Segundo 

ele:  

 

Examinando o conteúdo da parte, que a Vossa Senhoria ao Diretor da Vila de Alhandra, 
pelo que respeita as terras da mesma Vila, destinadas para a plantação dos índios, que elas 
são suficientes para eles, uma vez que se mandem expulsar os pretendidos foreiros que 
nelas se acham sem satisfazerem aos fins para que os arrendou e que bem longe de 
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civilizarem os mesmos índios os põem em perturbação, e desordem, pois são da ínfima, e 
mais abjeta plebe107. 
 

Na Vila de Pilar do Taipú os engenhos acompanhavam o curso do rio Paraíba. 

Haviam os engenho propriamente ditos, equipados com o maquinário de fazer açúcar,  as 

engenhocas de fazer aguardente e as fazendas de cana e de gado. Contudo em terras de um 

mesmo senhor era possível plantar cana, algodão e criar gado, embora não na mesma 

propriedade. Os engenhos igualmente possuíam os seus sítios de homens livres pobres, 

eram eles: Taipú, Defronte do Maraú, Lugar do Araújo, Barreira da Canafistula, Itapuá, 

Boa Vista, Massangano, Lugar do Pau d’Arco, Lugar do Engenho Boa Vista, Cruz do 

Espírito Santo, Catolé, Sítio do Una. Nas imediações dos rios e lagoas e nas imediações 

das matas existiam ainda vários outros lugares habitados por gente pobre. Eram eles: Mata 

das Varas, Deserto, Sítio do Buraco, Lagoa Cercada, Barreiro,  Barra do Riachão, Assúde 

Arrombado, Ribeira, Mocoz, Barra do rio Crumataí, Olho d’água, Assude do Mato, Lagoa 

do Arroz, Ribeiro Seco, Carneiro, Grota Funda, Caxoeira, Morcego e Riacho-Fundo. 

 

1.7 - A luta pelo espaço 
 

Desta descrição da produção do espaço da Mata Sul da Paraíba, em fins do século 

XVIII e início do XIX, é possível perceber a luta pelo espaço que então se travava. Por um 

lado os donos das terras tentando e muitas vezes conseguindo organizar o espaço de modo 

que ele atendesse as necessidades da produção. O sistema de pequenos portos fluviais e 

costeiros que faziam o açúcar e a madeira chegar a Cabedelo, Recife, ou desaparecer como 

por encanto, é exemplo disso. O arrendamento de terras aos homens livres e a criação de 

                                                             
107 Parecer do Corregedor da Câmara, Desembargador Sindicante Gregório José da Silva Coutinho a respeito 
da situação dos índios da Vila de Alhandra, enviada ao Diretor da mesma Vila em 24 de março de 1800. 
APEPB. Cx 02. (1800-1804). 
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verdadeiros viveiros de mão de obra são outro exemplo. Por outro lado, há a Coroa 

Portuguesa tentando fiscalizar esses mesmos portos para conter o contrabando, e bem ou 

mal impedindo que as faixas de mangue e marinha fossem apropriadas pelos senhores de 

engenho; mas ao mesmo tempo tentando impedir a construção de currais de pescarias, que 

atrapalhavam a navegação, mas que serviam de sustento para os homens livres; enfim, 

tentando implementar uma outra lógica de organização espacial.  

É preciso destacar ainda o papel da Igreja que se tornou senhora de muitas terras 

em toda a mata sul da Paraíba. Terras doadas por todos aqueles que pretendiam se ordenar 

sacerdotes, o que era uma exigência católica. Terras doadas aos santos, administradas pelo 

Pároco e terras doadas para o sustento de capelas e igrejas. Devido às doações, a Igreja 

secular tornou-se senhora de muitas léguas da Mata Sul da Paraíba, mas em pequenas 

porções descontínuas, o que levou a instituição a aforra-las aos homens livres pobres. As 

ordens religiosas também desempenharam um papel importante na luta pelo espaço que se 

travou na Mata Sul da Paraíba. Desorganizadas e sem monges suficientes para administrar 

seu patrimônio, arrendavam seus engenhos, fazendas, sítios e sobretudo as terras que 

possuíam na Cidade da Paraíba, que se expandiu, em fins do século XVIII e início do XIX 

por meio do aforamento das terras dos Beneditinos e comercialização daquelas 

pertencentes aos Jesuítas. As irmandades, sobretudo a da Santa Casa de Misericórdia 

também recebia doações em imóveis e terras que alugavam ou arrendavam para o seu 

sustento. 

Por fim, existia a população livre e pobre, sempre hóspede do espaço, meeiros, 

arrendatários, posseiros, mas quase nunca proprietários e se proprietários como os índios 

de Alhandra, Jacoca e Taquara tinham que mesmo assim disputar as terras com os senhores 
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de engenho e outros homens livres pobres. Se negros fugidos não tinham garantia 

nenhuma. 

Entre estes dois extremos (índios e quilombolas) havia os já mencionados meeiros, 

arrendatários e posseiros, sempre presentes nos lugares mais insalubres; nas terras menos 

férteis; nas chãs e pauis próximos aos rios e lagoas, onde grassavam as febres malignas108;  

nos tabuleiros litorâneos, onde a cana não se desenvolvia; nos arredores dos mangues; na 

faixa de marinha; na boca das matas; nas ilhas do estuário do Paraíba; nas terras menos 

férteis dos engenhos. Nem mesmo aqueles que arrendavam as terras da Igreja tiveram 

muita sorte, pois em geral tratava-se de terras minúsculas que muitas vezes não garantiam 

a subsistência e o pagamento do foro, levando esses homens a buscar jornais nos engenhos 

ou mesmo nas Vilas e Cidades. 

Homens livres que de seu só possuíam a “liberdade” e em muitos casos a obrigação 

do foro, foram fundamentais para a produção do espaço da Mata Sul da Paraíba, pois 

exerciam uma pressão física por ele, ainda mais quando o seu contigente aumentava devido 

às secas que traziam levas e mais levas de despossuídos para a várzea do Paraíba. 

                                                             
108 Nome pelo qual é conhecida a febre amarela ou malária, freqüente causa de morte da população livre e 
pobre. 
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Capítulo II 

A nova configuração espacial 
da Mata Sul da Paraíba  

 
 

... e logo o dito meirinho tomou a carta de data na mão em 
presença de mim tabelião e das testemunhas adiante nomeadas e 
disse em altas vozes se havia alguma pessoa ou pessoas que 
contradissessem a dita posse ou embargos que se dava ao dito 
padre conforme a dita carta, e por não haver quem contradissesse  
a dita posse, repetindo por três vezes, e tomando terra e ervas na 
mão e as meteu na mão do dito padre e desta maneira o houvemos 
por empossado dos ditos chãos e metidos de posse real, e atual, 
civil e natural, e assim e da maneira que Sua Majestade manda que 
em tal auto se faça de que eu escrivão fiz este auto em que assinou 
o dito meirinho e as testemunhas que presente estavam.1 

 

2.1 – O direito da força: 
O Brasil é uno e indivisível; 
as terras, apanágio de poucos  
 

Pelo decreto de 17 de julho de 1822, D. Pedro I, na condição de Príncipe Regente, 

pôs fim ao sistema que, durante mais de dois séculos, regulamentou a distribuição de terras 

na América Portuguesa, ou seja, a concessão de sesmarias por parte da Coroa àqueles 

colonos que se mostrassem capazes de assenhorar-se da terra  e, ao menos nominalmente, 

fazê-la produzir. 

Desse modo, a publicação de tal decreto colocou um término na vigência da 

legislação colonial sobre o regime de terras no Brasil, mas em sua substituição nenhuma 

outra regulamentação foi criada para normatizar tal questão, aparentemente de suma 

importância para os destinos do Império, visto que o país que nascia contava com fundos 

                                                   
1 Trecho de Auto de Posse de chãos doados em sesmaria aos beneditinos da Paraíba. Séc. XVIII. cf. Livro de 
Tombo do Mosteiro de São Bento da Cidade da Paraíba. Imprensa Official. Recife, 1947. 
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territoriais2 muitas vezes superiores a porcentagem de terra efetivamente ocupada, sem que 

o Estado tomasse a si a tarefa de formular em linhas gerais uma política de apropriação 

efetiva desses espaços.  

Tal tarefa continuou então a cargo de posseiros, fossem eles homens livres pobres 

que buscavam a sobrevivência nos espaços marginais das terras já ocupadas ou devolutas, 

como já foi referido no primeiro capítulo, ou nas fronteiras, onde ainda havia terras a 

perder de vista; vaqueiros, que apropriavam terras para os criadores de gado ou ainda os 

homens que com algum cabedal se apropriaram das terras que circundavam a estrada que 

ia da Corte a Minas Gerais, expropriando pequenos lavradores e mesmo índios para 

produzir o café que em poucas décadas seria um dos pilares econômicos do Império.  

No entanto, essa falta de cuidado com os fundos territoriais do Brasil é apenas 

aparente, pois a população pobre, que agia como desbravadora da fronteira, em última 

instância preparava o terreno para os homens que vinham três, cinco décadas depois, com 

dinheiro, escravos e capangas, expulsando-os para além da fronteira ocupada, nos ritmos 

determinados pelas possibilidades econômicas que tais terras passavam a oferecer. Tal 

processo foi dramático no século XIX, em áreas como o Vale do Paraíba e o Oeste 

paulista. 

Portanto, apesar do sistema de distribuição de sesmarias não ter sido substituído por 

um instrumento jurídico equivalente, a elite que capitaneou o processo de Independência 

política do Brasil, representada na aliança das Províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais, tinha como um dos seus objetivos centrais, não apenas preservar os 

privilégios coloniais relativos ao acesso as terras, como também, manter indiviso o 

território da antiga América Portuguesa, o que tornaria o novo país mais forte, política e 
                                                   
2Fundos territoriais são espaços ainda não apropriados ou com uma colonização ainda não consolidada, que 
assim fogem ao controle do Estado Nacional. A história do Brasil no século XIX é a história da 
burocratização desses espaços. cf. MORAES, 2002, p.88. 
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economicamente, tanto diante das grandes potências européias, quanto das frágeis 

Repúblicas sul-americanas e facilitaria a preservação pelo maior tempo possível de uma de 

suas atividades mais lucrativas “o tráfico de escravos africanos”.3 Esse ideal de manter a 

unidade territorial tornou-se cláusula pétrea de boa parte da elite dirigente do Império que 

nascia e todos que se opuseram a ela, e não foram poucos nos 67 anos em que durou a 

Monarquia no Brasil, pagaram o seu preço, sendo alijados do poder. 

Contudo, se a unidade territorial foi uma das peças-chave para a organização do 

Império, ninguém poderia prever que o projeto de poder que a defendia fosse o vencedor, 

assim, a unidade territorial foi mantida, embora com dificuldades, basta dizer que em 7 de 

setembro, data que simboliza a fundação do que chamamos Brasil, apenas sete Províncias 

apoiavam o Príncipe Regente, todas as outras vacilavam entre as três alternativas possíveis, 

ou seja, jurar fidelidade ao Rio, manter-se fiel a Lisboa ou aventurar-se em algum projeto 

autonomista.  

Desse modo, o processo centralizador que punha a antiga América Portuguesa sob a 

hegemonia do Rio de Janeiro, foi se tornando real, por meio de negociações e conciliações, 

mas também pelo envio de tropas as Províncias que não se alinhavam aos ditames oriundos 

da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e as ordens do Príncipe,4 ou seja, a 

independência da América Portuguesa, ocorreu em meio a disputas de diferentes projetos 

políticos, violência e desorganização administrativa. Contudo, a elite fluminense que 

liderou tal processo, logo percebeu que mais difícil que romper os antigos laços coloniais 

era construir uma nação, o mesmo percebeu cada uma das elites provinciais, que 

necessitavam fortalecer o Estado para garantir a ordem social e manter o tráfico negreiro; e 

                                                   
3 cf. DIAS, 1972;  SILVEIRA, 2000. 
4 cf. HOLANDA, 1985;  MOTA, 1982;  LIMA, 1972. 
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ao mesmo tempo lutar contra o poder instituído para garantir seus rendimentos e seu poder 

frente à massa de despossuídos. 

Por outro lado, como todo Estado é uma ficção jurídica, ele necessitava do apoio 

das elites provinciais para arrecadar os impostos e garantir a soberania, mesmo que indireta 

a todos os recantos do país, desse modo, antes de ser forjada uma tradição,  o Brasil era o 

seu território e o Estado cada um de seus representantes.  A burocratização do Estado, 

lenta, porém renitente, ensaiou várias formas, que, bem ou mal, passaram quase sempre 

pela consolidação do poder que mais facilmente podia miná-lo, as elites provinciais, ciosas 

de liberdade e recursos.  

Porém, o acordo que aos poucos foi sendo costurado no lento processo de 

construção do Estado foi estabelecido nos seguintes termos: as elites provinciais se 

comprometeriam a não se tornarem  separatistas e o Estado a não interferir no processo de 

apropriação de terras.  

Esse  acordo, não escrito, porém explícito na política fundiária do Império, foi mais 

facilmente contestado no período em que o Estado se consolidava, e praticamente aceito 

sem restrições, depois de 1850, quando tal acordo se corporificou na Lei de Terras, que 

atendia a um só tempo, os interesses do Estado e dos proprietários, que juntos passaram a 

tentar disciplinar de maneira mais efetiva os hábitos e obter o trabalho dos homens livres 

pobres. A partir da ordem instituída em 1850, se tornou cada vez mais difícil para esses 

despossuídos, exercer o direito de viver sem ter que trabalhar para os outros.  

Os itens que seguem tratam da consolidação desse agente produtor do espaço, 

fundamental para compreender a nova configuração espacial da Mata Sul da Paraíba, ou 

seja, o Estado, e o difícil pacto de atribuições por ele estabelecido com as elites locais. 
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2.2 – A Construção do Estado 

 
2.2.1 – O Primeiro Reinado: 
 a manutenção da velha ordem 
 

Em todas as Províncias do Brasil, a situação em 1821/23 era instável, embora as 

câmaras municipais continuassem  a se reunir e não houvesse interrupção no comércio de 

exportação, bem como no de escravos e farinha. A situação estava longe da normalidade, 

pois as lutas políticas eram cada vez mais intensas.5 

 Foi exatamente isto que ocorreu na Paraíba, no período acima apontado, quando os 

antigos revolucionários de 1817 reconquistaram o poder que há cinco anos era apanágio 

exclusivo dos realistas, que tinham se assenhorado da Capitania com a derrota da 

“Revolução”6. Porém, estes não eram os únicos conflitos que agitavam a Paraíba, pois 

portugueses e brasileiros se enfrentavam em várias Vilas do interior e a desorganização 

militar era cada vez mais intensa,  visto que o sistema de segurança da Província, ainda 

regida pela antiga organização militar portuguesa,  perdeu muito de sua eficiência, 

sobretudo porque apenas o prestígio pessoal de alguns Capitães de Ordenanças ou de 

Milícias, que conseguiram manter a fidelidade de seus homens, eram os fiadores da 

segurança pública. No comando de pequenos exércitos particulares, que possuíam apenas 

uma aparência de legalidade, esses capitães, em muitos casos não foram agentes da ordem, 

mas de seus próprios interesses, que poderiam estar em consonância ou contra a Junta 

                                                   
5 cf. PINTO, 1977;  MARIZ, 1994. 
6 “Revolução de 1817”, provocada entre outros motivos pelas queixas de que as Províncias do Norte 
pagavam impostos que em última instância beneficiavam apenas os moradores das Províncias do Sul, 
especialmente o Rio de Janeiro, que com a fuga da Família Real em 1808, havia se tornado a sede de todo o 
Império Ultramarino Português. A “Revolução de 1817” ocorreu nas Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte e sul do Ceará. cf. SOUZA, 1999. 
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Governativa7, neste último caso acabavam por ser um perigoso fator de instabilidade ao se 

contrapor à suposta autoridade constituída que todos deveriam respeitar. 

 Nessas circunstâncias, as ordenanças e milícias deixaram de existir enquanto poder 

organizado, embora não formalmente, pois os antigos milicianos entregavam a farda e se 

recusavam a servir a quem quer que fosse, sendo cada vez mais difícil recrutar soldados 

para a tropa paga, em grande parte enviada para combater as força dos realistas Madeira e 

Melo na Bahia e Fidié no Piauí e Maranhão, oficiais portugueses que não reconheciam as 

ordens do Príncipe Regente.8 

A força policial provisória montada as pressas não conseguia instaurar a ordem, 

nem mesmo na capital, em cujos arredores crescia o Quilombo de Paratybe, cujos 

integrantes costumavam assaltar os viajantes que se dirigiam a Recife ou Goiana.9 Por fim, 

o medo de uma invasão portuguesa, fez com que a junta Governativa designasse as 

câmaras municipais que armassem os índios de modo a viabilizar a defesa do país, pois a 

invasão se viesse, viria do mar, sendo portanto indispensável reparar as fortalezas e armar 

os habitantes da costa, entre eles os índios da Vila de São Miguel, Jacoca e Alhandra, o que 

só era permitido pela antiga legislação colonial em casos extremos. A invasão não veio, 

mas os índios de Alhandra não quiseram devolver as armas, engrossando o número 

daqueles que desafiavam a frágil ordem instituída.10 

No plano econômico as coisas continuavam confusas. O comércio da farinha, base 

alimentícia da população pobre, apesar de continuar a existir, teve agravada as suas crises 

de abastecimento.  

                                                   
7 As Juntas Governativas foram organizadas pelas elites provinciais para substituir os antigos Capitães- 
Governadores, no conturbado período das guerras da independência (1821-1824), momento em que a ordem 
colonial se desestruturava. Por algum tempo tornaram-se a única e máxima instância de autoridade nas 
Províncias.  
8 cf. APEPB. Cx. 05 (1820-22);  06 (1823). 
9 cf. CAVALCANTI, 1972, p. 19. 
10 cf. APEPB. Cx. 06 (1823); 07 (1824-25). 
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O tráfico de escravos, apesar de também persistir, enfrentava duas dificuldades, a 

falta de demanda e as complicações criadas pelas guerras de Independência e logo depois 

pela Confederação do Equador11, que bloquearam o porto do Recife por diversas ocasiões 

aos navios negreiros. 

Contudo, ainda que as agitações políticas e militares levassem um pouco de 

confusão às transações comerciais, não conseguiram impedi-las de todo, muito embora à 

desorganização administrativa reinante inviabilizasse o pagamento de impostos. Muitos 

portugueses, funcionários experientes, foram demitidos do real serviço ou expulsos do 

Brasil, havendo inclusive  uma proposta de impedir os lusitanos de exercerem cargos 

públicos.12  

Na Paraíba, a desorganização da burocracia e o oportunismo dos comerciantes 

levaram a que de 1821 a 1824 praticamente não fosse remetido nenhum tipo de renda 

oriunda de impostos para a Corte. O sistema de arrecadação de impostos não foi ainda mais 

prejudicado, apenas devido ao sistema de arrematação dos contratos, que persistiu para 

alguns produtos, durante todo o Império. 

No entanto, nessas circunstâncias o contrabando cresceu consideravelmente e 

atingiu sobretudo o comércio do algodão, produzido nas imediações da vila do Brejo de 

Areia e Cuité. Como já referi no primeiro capítulo, a última fronteira de ocupação da 

Província foi o brejo e as terras secas das imediações do Rio Guarabira, durante muito 

tempo conhecidas genericamente como Curimataú. Foi o progresso da cultura do algodão e 

a riqueza por ele proporcionada a partir de fins do século XVIII que permitiu a criação da 

Freguesia de Nossa Senhora das Mercês da Serra do Cuité, instalada em 1801 e segundo 

Epaminondas Câmara, desmembrada da de Caicó, não obstante o seu território pertencer, 
                                                   
11 Revolta, provocada, entre outros motivos, pela  outorga e centralização expressa na  Constituição de 1824, 
que envolveu as Províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 
12 AEPB. Cx. 06 (1823).  
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judicialmente falando, ao município de Monte-Mór e a de Nossa Senhora da Conceição do 

Brejo de Areia, desmembrada também de Monte-Mór e criada em 1813. A criação da Vila 

de Cuité, vai demarcar a fronteira entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. A partir  dessa 

resolução, apesar dos conflitos de jurisdição, toda a ribeira do Seridó estará 

definitivamente ligada a cidade do Natal.13 

À criação das duas Vilas acima referidas pôs termo a apropriação territorial da 

Capitania. A partir daí todas as terras da Paraíba tinham dono, embora não estivessem 

completamente ocupadas e nem todas os donos tivessem convertido seu direito de 

propriedade em posse efetiva. 

A análise das cartas de sesmarias que foram passadas da segunda metade do século 

XVII, poucos anos depois da expulsão dos holandeses, até 1824, ano da última data de 

doação de terras, quando o sistema estava formalmente extinto, demonstra que não havia 

fronteira a ser devassada na Paraíba14, ao passo que a população crescia cada vez mais e 

buscava instalar-se nas áreas marginais sob tutela do Estado Imperial ou ainda naquelas 

áreas em que os legítimos donos, não tinham como assegurar a posse efetiva de suas 

propriedades. Sobretudo as terras das ordens religiosas, patrimônios religiosos e 

aldeamentos indígenas. A criação dos sítios de homens livres pobres, foi estratégia 

largamente utilizada pelos senhores de engenho no período que tem por marcos o fim do 

regime de concessão de sesmarias em 1822 e a Lei de Terras de 1850. Período em que 

foram comuns aforamentos e arrendamentos de terrenos, desprovidos de qualquer 

documento legal. 

A ocupação da faixa de marinha, dos mangues e das ilhas do estuário do Paraíba 

continuou a ser uma tendência forte, como demonstra a criação da Freguesia do 

                                                   
13 cf. CÂMARA, 1997. 
14 cf. TAVARES, 1982. 
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Livramento em 1813 e sua tranqüila existência como sede eclesiástica durante todo o 

Império, mesmo com todas as alterações administrativas que marcaram o Segundo 

Reinado. A única alteração político-administrativa que atingiu a Freguesia do Livramento 

foi o necessário desmembramento da sua porção oeste, que passou a constituir a Freguesia 

de Santa Rita, povoação que alcançou uma importância muito maior que o arraial praieiro 

de Livramento, pois enquanto o termo de Santa Rita abrigava a maior parte dos engenhos 

da várzea, o de Livramento passou a congregar sobretudo a população livre e pobre que 

sobrevivia do mar e do mangue. 

Apesar do contínuo crescimento populacional não houve criação de novas Vilas e 

Freguesias na Mata Sul da Paraíba, durante todo o Primeiro Reinado, isto, embora as 

mudanças administrativas tenham sido muitas, embora pouco eficazes. A Constituição 

outorgada de 1824 determinava que  a partir daquela data as Províncias seriam governadas 

por um Presidente nomeado pelo Imperador, sendo coadjuvado pelo Conselho Geral da 

Província, que tinha por função deliberar sobre os negócios de interesse local, propondo 

leis que só poderiam ser aprovadas por meio da anuência do Presidente da Província e da 

sanção da Câmara Geral. Desse modo, foram extintas as Juntas Governativas que se 

tornaram expressão do poder provincial durante as guerras de Independência. 

 Foram criadas e regulamentadas eleições indiretas para a Câmara Geral, o Senado 

Vitalício e o Conselho Geral da Província. A eleição era realizada em dois níveis, no 

primeiro, os votantes elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez elegiam os efetivos 

representantes do “povo”. As Câmaras municipais, embora mantidas, tiveram seus poderes 

manietados, pois podiam legislar apenas sobre a aplicação de suas rendas e acerca das 

posturas, ficando ainda dependentes de uma aprovação do Conselho Geral da Província 

para ratificar suas deliberações, mesmo as mais simples. 
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Os Juizados de Fora e as Ouvidorias foram extintas, a convocação de grandes 

vereações caiu em desuso. O poder judiciário tornou-se independente com a criação do 

Supremo Tribunal de Justiça na Corte e as Relações nas capitais mais importantes. Foram 

nomeados  juízes de Direito para as comarcas. Em cada termo municipal foi ainda 

instituído o Tribunal do Júri, cujos jurados constituíam-se juízes de fato, enquanto os 

Juízes de Direito, apenas aplicavam a sentença. Em cada sede paroquial foi instituída ainda 

a figura do Juiz de Paz, que  promoveria acordos e reconciliações entre os litigantes ou 

acusados de crimes de menor gravidade. 

Segundo Epaminondas Câmara os dispositivos acima citados não tiveram aplicação 

imediata, pois: 

 

Até 1827, a Paraíba esteve governada quase apenas por juntas, conselhos adjuntos, etc. O 
Conselho Geral da Província só se instalou a 18 de outubro de 1826 e se compôs de seis 
membros (e não treze como havia sido instituído). O Tribunal do Júri só apareceu na 
Paraíba pela primeira vez, na capital, em 1829. Durante os nove anos do Primeiro Império, 
prevaleceu à influência político-administrativa dos capitães e sargentos-mores e foi 
mantida em toda a sua plenitude a autoridade do Juiz de Fora, do Ouvidor Geral e dos 
Juízes ordinários. Somente a 15 de outubro de 1827 é que foi assinada a Lei Geral de 
criação de Juizados de Paz nas Freguesias. As Câmaras Municipais ficaram se orientando 
pelas Ordenações do Reino até 1828, quando a Lei Geral de 01 de outubro deste ano deu a 
elas regulamento para adaptá-las à nova Constituição.15 
 
 
Exemplo disso, ainda segundo Epaminondas Câmara foi à conservação dos antigos 

Corpos de Milícias e Ordenança sob nova denominação. Segundo ele: 

 

O Primeiro Império, conservando os antigos corpos de milícias e de ordenanças, deu-lhes 
nova organização. Em 1826 havia na Paraíba sete unidades militares. Os 1.º, 2.º e 3.º 
Corpos na capital, o 4.º no Pilar, o 5.º em Monte-Mor, o 6.º no Brejo de Areia e o 7.º em 
Campina Grande. Uma Lei Geral daquele ano denomina-os respectivamente 
65.º,66.º,67.º,68.º,69.º,70.º e 71.º Batalhões de Caçadores da Segunda Linha do Exército.16 
 

                                                   
15 CÂMARA, 1997, p.29.  
16 CÂMARA, 1997, p.31. 
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Todas essas alterações, mais formais do que efetivas, devido à fragilidade do 

Estado de fazer cumprir a lei, por falta de recursos, estrutura física, pessoal e autoridade, 

não levaram a muitas modificações na vida da maior parte dos brasileiros, pois as velhas 

práticas do Império Português foram mantidas, apenas com novas denominações, as 

inovações efetivas no aparelho de Estado só terão início com a regência que vai tentar 

sanar essa debilidade crônica da burocracia, estabelecendo a participação efetiva de maior 

número de cidadãos nas funções públicas, como demonstra a criação da Guarda Nacional, 

bem menos onerosa que a manutenção de um exército profissional. 

 

2.2.2 – O projeto regencial: 
as elites provinciais são chamadas a  
construir a nação 

 

A criação da Guarda Nacional, em 1831, é a síntese do projeto político da regência, 

que se caracterizou não apenas por uma divisão de poder mais equilibrada, em que as 

Províncias conquistaram um pouco mais de autonomia, mas na tentativa frustrada de unir o 

nacional e o local e desse modo forjar a unidade da nação, ou seja, um estado sem recursos 

convocava os “cidadãos” a manter a ordem social constantemente ameaçada pela 

população de despossuídos que crescia espantosamente e a manter a ordem política 

ameaçada por algumas elites provinciais por demais cobiçosas de poder, segundo o pensar 

da Corte.  

Desse modo, em 1831, com a aprovação da Lei Geral de 18 de agosto, foram 

extintos os Corpos de Milícias, as Ordenanças e a Guarda Municipal ou Corpo de Polícia, 

tendo sido criado o  Corpo Municipal de Permanentes na Cidade da Paraíba, com 50 
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homens encarregados de fazer o policiamento da capital17, e instalada a Guarda Nacional, 

que passou a incluir em seus quadros todos os cidadãos brasileiros entre 21 e 60 anos que 

dispusessem de renda para ser eleitor, alterada em 1832 para aqueles que tivessem mais de 

18 e menos de 60 anos, assim como renda suficiente para ser votante. 

A Guarda Nacional concentrou suas atividades no município. Entre as atribuições 

dos oficiais inferiores e soldados recrutados para o serviço ativo da referida instituição 

estavam: montar guarda para a vigia da cadeia pública e do quartel do município sede do 

batalhão; conduzir presos e oficiais, caso esse serviço não demorasse mais que três dias; 

comparecer duas vezes na semana para praticar exercícios militares; comparecer a cada 

quinze dias a reunião das companhias e a parada geral do Batalhão que ocorreria pelo 

menos um domingo de cada mês.18 

 A princípio, a grande diferença da Guarda Nacional em relação à antiga 

organização militar portuguesa  era a eleição direta dos oficiais pela tropa, independente da 

cor e por maioria absoluta de votos. Prática que não durou uma década. 

Segundo Jeanne Berrance de Castro o programa da Guarda Nacional estava contido 

no artigo primeiro da Lei que a instituiu, ou seja,: “Defender a Constituição, a liberdade, a 

independência e a integridade do Império; para manter a obediência ás leis, conservar, ou 

restabelecer a ordem e a tranqüilidade pública, e auxiliar o exército de linha na defesa das 

fronteiras e costas”.19 As forças da Guarda Nacional foram largamente utilizadas pelo 

poder central nas guerras do Prata e nas revoltas regenciais, em que batalhões de diferentes 

                                                   
17 APEPB. Cx. 010 (1830-33). 
18 Regulamento para o serviço ordinário do Batalhão da Guarda Nacional da Vila de Bananeiras que em 
conformidade com o Art.71. § 6.º da Lei de 18 de agosto de 1831 submete a aprovação do Excelentíssimo 
Presidente em conselho, o Tenente-coronel e Comandante do mesmo Batalhão, Leonardo Bizerra Cavalcante, 
em 07 de outubro de 1833. APEPB. Cx 010 (1830-33). 
19 CASTRO, 1977, pp.23,24. 
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Províncias foram deslocados para instituir a ordem nas localidades em conflito com a 

Coroa.  

O ano de 1831 foi ainda marcado por uma reforma efetiva no judiciário. Segundo 

Faoro: 

o círculo judiciário de 1.ª instância dividiu-se com o estatuto de 1832, em três 
circunscrições: o distrito, o termo e a comarca. O distrito foi entregue ao Juiz de Paz, com 
tantos inspetores quanto fossem os quarteirões; no termo deveria ser criado um conselho de 
jurados, um juiz municipal, um escrivão de execuções e oficiais de justiça necessários; na 
comarca – a mais ampla expressão territorial – foi instituído o cargo de juiz de Direito, em 
número que se estenderia até três, nas cidades populosas, um deles com o cargo de Chefe 
de Polícia.20 
 
 
Na Paraíba a única comarca existente foi desmembrada em três, a 1.ª, com sede na 

Capital, compreendia a circunscrição territorial da Cidade da Paraíba, Conde, Alhandra, 

Pilar, Monte-Mór e Baía da Traição. A 2.ª no Brejo de Areia, tinha jurisdição sobre os 

termos de Campina Grande e São João do Cariri. A 3.ª com sede em Souza compreendia 

ainda as terras de Pombal. 

A própria legislação fundiária, que desde 1822 não possuía nenhum marco 

regulatório, foi alvo das preocupações reformistas dos regentes, a começar pela Lei de 

Aforamentos públicos de 15 de novembro de 1831, que, em seu artigo 51, § 15, 

determinava que os terrenos próprios nacionais que não fossem necessários ao serviço 

público deveriam ser arrendados em hasta pública a prazos não excedentes de 3 anos e por 

lote nunca maiores de 400 braças em quadro, sendo feito o arrendamento nas Províncias 

pelos respectivos presidentes; outra Lei, a de 12 de outubro de 1833, em seu artigo 3.º, 

determinava que todo o arrendamento de prédios nacionais seria feito por qualquer prazo 

até 9 anos, mas que o aforamento de chãos encravados ou adjacentes às povoações, que 

porventura servissem para a edificação, seria perpétuo, como já ocorria em relação aos 

                                                   
20 FAORO,  1991, p.36. 
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terrenos de marinha, que obedeciam as instruções do Tesouro Nacional de 14 de outubro 

de 1832.21 Contudo, é preciso lembrar, que tais leis regulamentavam as terras do Estado 

nas imediações das vilas e cidades, e não as terras de fronteira, ou aquelas apropriadas 

pelos grandes posseiros, para os quais os instrumentos de apropriação eram a conquista e a 

violência. 

Todavia, tantas alterações administrativas não alcançaram os fins desejados, pois a 

extensa hierarquia instituída, que se multiplicava muitas vezes entre o ministro da justiça e 

os inspetores de quarteirão, embora com atribuições mais equânimes, não contava com 

funcionários qualificados para exercer as funções que requeriam um maior grau de 

escolaridade, e quando tais profissionais eram encontrados  teriam que, caso quisessem 

efetivamente cumprir as leis, lutar contra os poderosos locais e vencer uma série de 

dificuldades inerentes à falta de estrutura administrava para exercer suas funções com 

eficácia. Desse modo, apesar dos esforços do governo, o banditismo grassava pelos sertões 

e mesmo perto da Capital. Os motivos da renúncia do Juiz de Paz da Vila do Pilar nos 

estertores do Primeiro Reinado, José Ribeiro Pessoa, expressa em uma série de cartas que 

ele enviou ao Presidente da Província, torna patente a falta de meios do estado em impor 

sua autoridade a população. Em uma delas, datada 22 de abril de 1830, o juiz de paz 

denuncia: 

 

o desassossego e aflição em que se acham presentes os pacíficos habitantes do meu distrito, 
e para melhor expressar-me de todo o termo com os bandos de ladrões, que se tem passado 
e transitam por todo o termo desta Vila e mais vizinhas vindos da Província de Pernambuco 
(coitos de Olho d’água e Camutanga) em trajes disfarçados e outros realmente soldados 
roubando e assaltando.22 

  

                                                   
21 Ver a este respeito a consulta feita pelo Presidente da Província ao Ministro dos Negócios da Fazenda, em 
1863, a fim de dirimir dúvidas acerca da conturbada aplicação dessas leis na Paraíba. AEPB. Cx. 043 (1863). 
22 Correspondência enviada pelo Juiz de Paz da Vila de Pilar José Ribeiro Pessoa ao Presidente da Província 
Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça, em 13 de fevereiro de 1830. APEPB. Cx. 10 (1830-33). 



 

 

106 

O confronto entre o Juiz de Paz e os criminosos pode ser avaliado pelo seguinte 

ofício datado 29 de março de 1831, em que o magistrado pede o afastamento de suas 

funções ao Presidente da Província, baseado nos seguintes motivos:  

 

Havendo eu me empregado desde 02 de janeiro do ano próximo passado no exercício de 
Juiz de Paz desta Vila, e tendo feito até aqui com as minhas débeis forças o que posso afim 
do melhoramento dos povos do meu Distrito concernente com o meu emprego, não tem 
deixado de ter havido melhoramento, visto o deplorável estado, em que se achava de 
roubos de cavalos, desordens, e até assassínios; entre estes meus fracos trabalhos foi um 
deles marchar a Serrinha, onde faz divisão com este território de Goiana e Província de 
Pernambuco de mãos dadas com o Juiz de Paz e Capitão Manoel Correia, que, igualmente 
marchou por ordem de Sua Excelência Presidente, e eu munido com ordem desse governo, 
como se vê pela cópia junta n.º 1, e vindo nessa ocasião preso o facinoroso Joaquim Matos, 
que imediatamente o fiz e expedi para esta cidade, como se verá da cópia n. 2.º 
acompanhado  e com parte, que declarava dos seus crimes por participação, que tive oficial 
do respectivo Juiz Ordinário, como se verá pelo documento n.º 3; e depois da prisão do réu, 
pessoal referente ao mesmo juiz houvesse de fazer remessa dos mesmos crimes para o Juiz 
da Ouvidoria. Longe de pensar eu que um réu de tal natureza obtivesse soltura, eis que me 
chega a notícia, que fora solto dito réu, e estar reunido como dantes com outros parentes, e 
sequazes que na ocasião não foram presos por se acharem aquartelados nos matos e desde 
então ficarem atemorizados, e até se dispersarem, agora porém criaram gás, e estão piores 
como dantes; e dizem de plano me virem assassinar, o meu escrivão, e o ajudante, que 
comandou a tropa na ocasião da prisão, e até mesmo aquele seu juiz de Paz. Nestas 
circunstâncias tenho tomado o acordo de recolher-me ao seio de minha família, e deixar de 
uma vez de exercer o emprego, a que tanto repugnei aceitar para não me por em risco de 
sofrer destes, e outros ataques, pois não será estranho a V. Excelência o moitão de 
facínoras, e o descaramento deles, e a falta de punição de seus crimes. É o quanto tenho 
que levar ao conhecimento de V. Excelência, que decidirá com a balança da razão e da 
justiça. Deus Guarde a Vossa Excelência como é mister.23 
 

O episódio acima referido, que não é um caso isolado, comum não apenas durante 

os últimos anos do Primeiro Reinado, mas sobretudo durante o conturbado período de 1831 

a 1840, demonstra que o caminho trilhado pelos regentes para a construção da nação e o 

fortalecimento do Estado não poderia dar certo sem que às autoridades constituídas 

tivessem meios efetivos para fazer cumprir a lei. A tentativa de implantação de tal projeto, 

em que havia um maior equilíbrio de atribuições e poderes entre o Estado nacional, as 

Províncias e os municípios, sem que existisse uma máquina administrativa montada para 
                                                   
23 Correspondência enviada pelo Juiz de Paz da Vila de Pilar José Ribeiro Pessoa ao Presidente da Província 
Francisco José Meira, em 29 de março de 1831. APEPB. Cx. 10 (1830-33). 
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isso e uma burocracia preparada em número suficiente, contribuiu para levar o país a 

enfrentar uma série de revoltas, que em geral começavam por uma disputa intra-elites 

provinciais, ou entre estas e o poder central e que não raro descambaram em revoltas 

sociais, que punham um freio às ambições de tais elites, que no primeiro caso, buscavam o 

auxílio do poder central e no segundo, negociavam a paz com este. 

 

2.2.3 – O projeto regressista: 
a centralização 

 

As revoltas provinciais selaram as chances do projeto regencial seguir adiante, 

ainda mais quando diante do país conflagrado tanto no norte quanto no sul por movimentos 

que se auto-intitulavam separatistas, o então regente, Diogo Antônio Feijó, afirmou que, 

caso não fosse possível manter todas as Províncias sob a tutela do governo central, que os 

esforços seriam dirigidos para a preservação do sul enquanto parte integrante do Império24, 

o que apontava para uma possível anuência do poder central para com a tendência 

separatista expressa no movimento da cabanagem, que punha o Grão-Pará em estado de 

guerra. Tal declaração do regente, que escandalizou boa parte da classe política de então, 

contribuiu muito para a sua queda, uma vez que desde as guerras de independência, manter 

a unidade territorial da América portuguesa era cláusula pétrea e irrevogável para a elite 

que saiu delas vencedora. 

 Segundo Moraes, o Brasil era então concebido “como sendo o seu território” e a 

“ocupação do espaço como a construção do país”25. Desse modo, o dirigente que não 

concordasse com tal pressuposto não poderia estar à frente da nação, que era tida como una 

                                                   
24 Apud.FAORO, 1991, p. 320.  
25 MORAES, 2002,  p.120. 
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e indivisível. O projeto regencial faliu em larga medida por não saber equilibrar autonomia 

provincial e a ordem tão necessária para manter a dominação de muitos sobre poucos. 

Assim, é por meio da falência do projeto regencial que é possível entender o 

regresso conservador, movimento político que tinha como propósito conter a anarquia 

reinante por meio da centralização do poder. 

 Os regressistas passaram a dar as cartas na política brasileira em 1837, e iniciaram 

um processo de desmonte das poucas realizações efetivas do projeto regencial, a começar 

por sua instituição-símbolo, a Guarda Nacional, que sofreu a primeira grande alteração em 

1842, quando foram suprimidas as eleições para oficiais superiores, que passaram a ser 

nomeados pelo Presidente da Província, dentre os matriculados dos respectivos municípios.  

Preocupados com a “anarquia reinante”, que segundo os regressistas se 

corporificava nas leis esdrúxulas impostas pela regência, nas revoltas provinciais e no 

banditismo, criaram novas leis que reorganizavam e centralizavam o sistema de segurança 

pública, e que logo teriam de ser adotada pelas províncias.       

Desse modo, a Assembléia Legislativa da Paraíba em sessão de 06 de abril de 1837 

regulamentou todo o quadro policial da Província para adequá-los  as novas leis aprovadas 

pela Câmara Geral, poucos dias depois criou a Força Policial da Província da Paraíba, cujo 

efetivo foi composto de: “180 praças, sendo 150 de infantaria e 30 de cavalaria, inclusive 

um comandante, 3 subordinados, e os oficiais inferiores, cabos e cornetas que forem 

indispensáveis.”26 Essas praças em pequenos contingentes de 30 homens, poderiam ser 

enviadas para as comarcas do interior da Província afim de combater distúrbios e manter a 

ordem. 

                                                   
26 Artigo 1.º da Lei de criação da Força Policial da Província da Paraíba, sancionada pelo então Presidente da 
Província Bazílio Quaresma Torreão em 21 de abril de 1837. APEPB. Cx.014 (1837).   
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 Em 1841, continuam as alterações no quadro judiciário e policial da Província, 

desta vez para se adequar à reforma do Código de Processo Criminal, que pôs fim à 

descentralização regencial nesta matéria. Segundo Faoro, conforme as alterações do novo 

código: 

  

O Juiz de Paz despe-se da Majestade rural, jugulado pela autoridade policial, que assume 
funções policiais e judiciárias. Os Juízes municipais e os promotores perdem o vínculo com 
as câmaras. O Júri desce de sua dignidade de justiça popular. O legendário inspetor de 
quarteirão é entregue ao agente da Coroa, nomeado pelo delegado de Polícia. Da reforma 
não escapa sequer o humilde carcereiro, perdido na insignificância de suas funções.”27 

 

A antiga e limitada autonomia provincial ou municipal se perde nos meandros de 

uma gigantesca cadeia de comando, que tinha por objetivo tornar mais eficaz a manutenção 

da ordem. 

O quadro de organização político-administrativo da Província foi também alvo das 

seguidas reformas administrativas regenciais e dos primeiros tempos do 2.º Reinado. Essas 

alterações que se sucederam até o fim do Império, a principio se verificavam apenas pelo 

crescimento da população, que qualificava as povoações a serem elevadas à categoria de 

curatos e Freguesias, ou o aumento da importância econômica e demográfica que 

justificava a elevação de uma Freguesia a sede municipal, ou seja, vila e posteriormente 

cidade, porém com a criação dos partidos políticos em 1837 e a realização de eleições 

praticamente anuais, tais modificações passaram a ser efetuadas para fins eleitorais e 

conveniências políticas, do que decorre a criação e supressão de Comarcas, Vilas e 

Freguesias com uma rapidez espantosa.  

No entanto algumas convenções eram respeitadas, por exemplo, era considerada 

povoação o ajuntamento populacional que reunisse no mínimo 40 casas e a elevação de 

                                                   
27 FAORO, 1991,  p.333. 
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uma vila a categoria de cidade, devido à criação de todo um aparato burocrático foi feita 

com responsabilidade até meados do Segundo Reinado. 

Porém, a irresponsabilidade com que era tratada a organização do quadro político-

administrativo da Província, em sua primeira instância, ou seja, a elevação de povoações a 

Freguesias era gritante, e pode ser verificada por algumas leis que tentaram regulamentar 

de forma mais efetiva este campo, em que a luta política se imiscuiu, pois se as leis 

provinciais de 20 de fevereiro de 1837 determinavam em seu artigo 1.º que nenhuma 

paróquia deveria conter mais de 4000 fogos, em seu artigo 5.º alertava aos padres que estes 

seriam multados e teriam a côngrua suspensa, caso ficasse comprovado que mentiam ao 

informar o número de fogos de sua paróquia; a multa seria de 100 mil reis para cada um 

dos fogos contados a mais, e a côngrua ficaria suspensa até que o sacerdote tivesse 

acertado suas contas com a administração provincial; a referida lei esquecia apenas de 

designar quem iria fiscalizar tal atividade dos padres. Por fim, devido a grande supressão e 

criação de municípios que então se verificava, outra lei do mesmo ano, determinava que 

caso uma freguesia estivesse em terras de diferentes municípios ficaria pertencendo aquele 

onde estivesse colocada à igreja matriz.28 

As constantes alterações no quadro político-administrativo da Paraíba, realizadas 

por Presidentes de Província, interessados apenas nos dividendos eleitorais que poderiam 

obter com tais medidas, foram uma constante não apenas na menoridade e nos primeiros e 

confusos anos do Reinado de D. Pedro II, mas de todo o Segundo Reinado, contudo, as 

mudanças substanciais na organização do país e que iriam marcar e mesmo definir os 

rumos dos quase quarenta últimos anos do Império tiveram lugar em 1850, ano que marca 

o fim do tráfico atlântico de escravos, conforme lei feita para ser cumprida, ao contrário 

                                                   
28 APEPB. Cx.014 (1837). 
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daquela de 1831, impossível de ser colocada em prática nas condições em que atuou a 

regência, tendo sua eficiência apenas em dar uma satisfação aos ingleses, que exigiam o 

fim do “infame comércio”29. A lei Euzébio de Queiroz acenava para a possibilidade da 

abolição, introduzindo de vez a preocupação de substituir a mão de obra escrava, seja pela 

imigração, seja pelo trabalhador livre nacional.  

A questão da mão de obra torna-se então peça fundamental nos debates políticos do 

Segundo Reinado e nas obras de todos aqueles que pensaram o Brasil após a referida lei. A 

outra face da norma jurídica que punha fim ao tráfico, como demonstra a extensa 

historiografia sobre o assunto30, foi a Lei de Terras, que estabeleceu prazos para a 

legalização de todas as propriedades obtidas pelo antigo regime de concessão de sesmarias 

ou pela simples posse, que campeou durante os 30 anos entre o fim do referido regime 

colonial de distribuição das terras e a supracitada lei de 1850. As terras não regularizadas 

seriam consideradas devolutas e passariam ao domínio do Estado. 

A partir da regulamentação da referida lei e do cadastro geral das terras, o que fora 

benesse na colônia se tornaria então, bem de alto custo. A aquisição de terras públicas só 

seria possível mediante a compra, o que em tese forçaria o trabalhador livre e o liberto a 

vender sua força de trabalho, pois seria quase impossível que tais trabalhadores 

conseguissem comprar um pedaço de chão. Vale salientar, que a Lei de Terras não criava 

nenhum tipo de imposto territorial, que poderia agir no sentido de, a longo prazo, fracionar 

as grandes propriedades. 

Por fim, em 1850, a Guarda Nacional torna-se um instrumento nas mãos dos 

senhores de terra, convertidos em oficiais da referida milícia, o quê levou os proprietários a 

permitirem a presença de trabalhadores livres em suas terras, também para fins eleitorais. 
                                                   
29 Em 1831 a Câmara Geral aprovou a primeira lei de extinção do comércio atlântico de escravos, no intuito 
de atender as pressões inglesas, contudo, tal lei, “para inglês ver”, não teve nenhuma aplicação prática. 
30 cf. COSTA, 1999;  MARTINS, 1981;  ABREU, 1997. 
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O sistema funcionava do seguinte modo: o Presidente de Província, filiado ao partido da 

situação nomeava os oficiais da Guarda Nacional, cujo comandante era responsável por 

alistar os homens capazes de servirem na milícia, ou seja, aqueles que tinham renda 

suficiente para ser votados. Ora, tal oficial nomeado pelo Presidente da Província, alistava 

em maior número os indivíduos de sua parcialidade (liberal ou conservadora), muitas deles 

sem renda suficiente para votar. Desse modo, era fácil, no momento em que se 

organizavam as eleições, que a situação ganhasse. Quando o poder trocava de mãos na 

Corte e era indicado um novo Presidente de Província, o antigo oficial era posto na reserva 

e a máquina era então viciada pelo partido que se instalava no poder. 

Essas leis restringiram ainda mais as condições de sobrevivência dos homens livres 

pobres, que se viram peregrinos em seu próprio país e atormentados pelo fantasma de 

alguma forma de trabalho compulsório, que eles sem meias palavras identificavam como 

uma possível escravização. É que o braço do governo chegava sorrateiramente e com uma 

eficácia maior as choupanas e alagados em que eles habitavam, o que é uma das chaves 

para explicar as revoltas do Ronco da Abelha e do Quebra Quilos. 

Livres das revoltas políticas que caracterizaram a primeira metade do século XIX, o 

Império se dedicava agora a trazer sob rédeas curtas as “classes ociosas” que vagavam 

tanto pelos sertões, quanto pelos arredores das cidades, não por uma disposição atávica 

para a vadiagem como disseram muitos falsos moralistas, mas por falta de opção de 

ocupações regulares, ainda mais nas depauperadas Províncias do norte. 

A Lei de Terras, a reforma da Guarda Nacional e a Lei Eusébio de Queiroz, 

permitiram que fosse costurada a conciliação das elites, isso por quê, de certo modo, ainda 

preservavam a velha ordem colonial. Tais leis não atingiram de maneira profunda os 

grandes proprietários, pois a Lei de Terras regularizou a situação dos grandes posseiros e 
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dificultou a apropriação dos baldios e terras marginais pela população livre e pobre. Essas 

leis, assim como as reformas político-administrativas que foram implementadas desde 

1822, resguardaram o domínio do senhor. O Estado não normatizava de nenhuma forma o 

que acontecia dentro dos engenhos e das fazendas de café, a “conciliação”31 consistiu em 

uma troca de parte dos dividendos oriundos dos produtos de exportação, que permitiram 

uma expansão da burocracia imperial, pelo cerceamento da liberdade da população de 

despossuídos, que sobrevivia, em larga medida, de uma economia da ilegalidade, ou de 

uma agricultura de subsistência em terras invadidas. Para controlar essa população era 

necessário impedir o acesso a qualquer tipo de posse, mesmo que precária, de qualquer 

pedaço de terra por parte desses despossuídos, que só assim seriam forçados a entregar seu 

diminuto quinhão de liberdade, pelo pão, substituindo desse modo à mão de obra escrava, 

caso o estado não tivesse condições de financiar a imigração.    

 

2.3 – Burocratas, Comerciantes e Senhores 
de Engenho: a disputa pela primazia da 
produção do espaço da Mata Sul da Paraíba 
 

Na Mata Sul da Paraíba, terra significava riqueza e prestígio social. Riqueza por 

quê sem ela não era possível produzir o açúcar e o algodão, mas também por quê na pouco 

monetarizada economia da Paraíba, ela servia de base para qualquer tipo de negociação, 

seja por meio de hipoteca para financiar a safra, seja como moeda de troca para pagar as 

compras de artigos de luxo, vindos do exterior32; e prestígio social, por quê tornar-se 

senhor de engenho, ou seja, dono de terras e escravos, ainda era considerado o  ideal de 

                                                   
31 Conciliação, foi o nome dado ao arranjo político instituído no último gabinete do Marquês de Paraná 
(1853-1856), em que este tentou dirimir as diferenças entre os partidos, chamando políticos de ambas as 
parcialidades para compor o ministério. 
32Livro de Notas da Cidade da Paraíba do Norte, relativo ao período de 1840 a1846. cf. AIHGPB. 
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vida da elite. Porém o tradicional comércio de açúcar estava ameaçado, o crescimento da 

burocracia imperial abria outros caminhos para os filhos da tradicional elite de 

proprietários, que arrendavam os engenhos da família e tornavam-se funcionários públicos 

ou políticos profissionais Da mesma forma, o estabelecimento na Paraíba de alguns 

comerciantes abastados ameaçava desagregar, pelo menos em parte, os vínculos dos 

senhores de engenho da Província em relação aos comerciantes pernambucanos ou seus 

correspondentes, desse modo os caminhos do comércio que seguiam sempre para Recife e 

não para Cabedelo, pareciam aos poucos ter a possibilidade de trilhar uma rota alternativa, 

resultado do maior controle dos comerciantes, que aos poucos, passaram a comprar o 

açúcar diretamente no engenho e não mais no porto, tornando-se assim, responsáveis pela 

circulação da produção. 

 Outro fator que ameaçava a velha ordem, eram as  dificuldades cada vez mais 

freqüentes para levantar safra, o que levava os senhores de engenho a se endividarem para 

com os comerciantes, tendo que vender parte das terras ou mesmo se desfazer das 

propriedades para saldar as dívidas. Por outro lado, o Estado Imperial, mais presente, 

tentava conter de  maneira mais eficaz o contrabando, que passou a buscar novos caminhos 

para escapar da fiscalização. Desse embate entre senhores de engenho, comerciantes e 

Estado, na figura dos burocratas, resulta uma divisão maior das terras da Mata Sul da 

Paraíba, que repetidas vezes mudava de mãos, tanto dentro da tradicional elite de 

proprietários, quanto na dos poucos comerciantes abastados estabelecidos na Paraíba. Por 

fim, surge a figura do arrendatário de Engenho, que por meio de uma quantia anual compra 

o direito de estar à frente de uma fábrica de açúcar, carregando o ônus da safra, enquanto o 

verdadeiro dono das terras, se encontra confortavelmente em algum emprego público. Tal 
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processo teve início a partir da década de 40 do século XIX, porém as coisas mudavam aos 

poucos, muito lentamente e a despeito dos queixumes da elite dos donos das terras. 

 

2.3.1 – Os estertores 
da velha ordem 
 

A crer nas queixas das elites da Paraíba, antes da Independência, depois da 

Independência, no primeiro ou no Segundo Reinado, uma só palavra sintetizaria o estado 

econômico da Província, pobreza, ou seus recorrentes sinônimos, falta de meios, falta de 

recursos, carestia, atrasamento, etc. Para as elites a riqueza provinda do açúcar só havia 

sido real antes das invasões holandesas, quando a Paraíba  teria sido a terceira Capitania 

mais rica do Brasil, perdendo apenas em grandeza para Pernambuco e Bahia, e produzindo 

se não a maior quantidade, o melhor pão de açúcar de quantos se produziram em todas as 

partes do mundo. 

No entanto, embora o açúcar não garantisse um fausto perpétuo para a “aristocracia 

da cana,” havendo muita diferença de riqueza entre aqueles homens que ostentavam o 

título de senhor de engenho, foi o açúcar que sustentou boa parte da elite dirigente da 

Paraíba durante os 67 anos de Império, porém não de maneira absoluta. O algodão chegava 

a competir com ele e vencê-lo em certas ocasiões, como durante a Guerra de Secessão 

Norte-americana33, que esvaziou as fábricas inglesas da fibra, que crescia sem grandes 

cuidados nas terras secas da Paraíba. Estes foram os dois produtos importantes na parca 

                                                   
33 A guerra de secessão ou guerra civil americana (1860 – 1865), ocorreu devido ao conflito entre os onze 
Estados do Sul (confederados), com 9 milhões de habitantes, que lutavam para manter o escravismo e pela 
separação dos Estados Unidos e os 23 Estados do Norte (yanques), com 20 milhões de habitantes, que 
lutavam pela preservação da união e pelo abolicionismo.  
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pauta de exportações da Província, embora nela ainda figurasse os couros e atanados34 e o 

pau-Brasil. 

 Os rebanhos vindos do sertão pela estrada geral das boiadas, seguiam para serem 

vendidos na feira de gado de Goiana, e dali para o grande mercado do Recife.  Os casos de 

desvio de renda da Paraíba em relação a Pernambuco continuaram, assim como em 

algumas conjunturas o contrabando cresceu consideravelmente. Um outro conflito que 

permaneceu latente durante todo o século XIX, foi aquele entre criadores e agricultores, 

que vez ou outra provocava acaloradas seções das câmaras municipais de Mamanguape, 

Areia, Cuité e sobretudo Pilar; disputas inflamadas pelas inimizades entre as famílias, 

quando não raro por um terreno propício a agricultura ter sido invadido por reses criadas a 

solta ou por tiros disparados nos bois por um agricultor mais cioso das suas propriedades. 

No entanto, já na segunda década do século XIX, a efetiva colonização do Brejo e 

terras do alto Mamanguape, permitiu o surgimento de uma nova frente para a instalação de 

engenhos de açúcar, sobretudo nas imediações da povoação que tomou o nome do rio e 

logo se tornou mais importante que o antigo município de Monte-Mór, o mesmo 

acontecendo com o Brejo de Areia, que ficava poucas léguas ao norte de Mamanguape. 

 O Brejo de Areia centralizou uma área, em que talvez devido à ocupação tardia, as 

sesmarias dificilmente foram doadas em léguas mais sim em braças, tornando-se uma área 

que acabou por se constituir em um celeiro de pequenos produtores de cereais e tubérculos, 

que passaram a abastecer tanto o sertão quanto à várzea. Na segunda  metade do século 

XIX, ocorreu a instalação de pequenos engenhos especializados na produção de aguardente 

e rapadura, com garantia de venda nas zonas acima referidas.35 

                                                   
34 Chamavam-se atanados, os couros curtidos com cascas de árvores taninosas, especialmente o angico. 
35 Ver a este respeito JOFFILY, 1977, p. 197;  MELO, 1994, p. 94; MARIZ, 1978, p. 97,98. 
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 Por fim, Areia e Mamanguape, ainda recebiam as rendas provenientes das terras 

secas do Curimataú, cujas glebas foram utilizadas para o cultivo do algodão e a criação de 

gado. Foi esta localização estratégica que permitiu a Areia se tornar Vila em 1815 e cidade 

em 1846; bem como impulsionou o desenvolvimento de Mamanguape, localizada muito 

próximo ao Porto de Salema, por onde era escoada boa parte da produção do Brejo e do 

Curimataú. Por meio desse porto o algodão era escoado diretamente para Recife, o que 

permitiu que Mamanguape gozasse de uma prosperidade relativa em algumas décadas, que 

justificou até mesmo o projeto de 1850 para ligar o rio Mamanguape ao rio Paraíba por 

meio de uma linha de navegação a vapor, que unisse as duas cidades, por algum tempo 

rivais. 

 A falta de numerário, de dinheiro de contado, era outra constante da economia da 

Paraíba, problema tanto para os senhores de engenho e demais proprietários de terras, que 

para obtê-lo hipotecavam seus bens; como para os comerciantes que se viam 

constantemente enredados em uma cadeia de liquidez precária entre os seus 

correspondentes em Recife ou na Inglaterra e a classe dos agricultores. A falta de liquidez  

era tanta que alguns moradores da cidade da Paraíba hipotecavam casas, terrenos ou 

escravos para pagar os artigos de luxo das poucas lojas de comércio  a varejo da Paraíba da 

década de 40 do século XIX. Da mesma forma, o escravo, cada vez mais raro na Província,  

servia como moeda corrente nas transações comerciais (compra, venda, hipoteca, permuta, 

distracto, aforamento, arrendamento, etc) de bens de raiz.  

 Ao que parece, os comerciantes da Paraíba que sobreviveram as turbulências do 

período de 1817-1824, e aqueles que em período posterior se dedicaram a esta atividade, 

passaram a ter pouco a pouco, uma maior independência em relação a Pernambuco, porém 
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a regra era que mantivessem seus laços de convívio e mesmo de subordinação em relação 

aos comerciantes da praça mais ativa que era Recife. 

 O período acima apontado marca a desagregação de redes comercias que partindo 

de Pernambuco atingiam os sertões do Ceará e a organização de outras redes que seguiam 

o mesmo caminho, mas agora com a interferência maior de comerciantes ingleses ou seus 

correspondentes. Na Paraíba da primeira metade do século XIX, eram dois esses 

correspondentes: Ricardo Roger, que casou e constituiu família na Província, deixando seu 

sobrenome como topônimo de um dos bairros da capital e Carlos Holmes, cujas primeiras 

atividades comerciais ligadas a Paraíba se deram com a negociação da permuta de armas 

de fogo e pólvora por quintais de pau-brasil, ainda durante as Guerras de Independência. 36 

A partir desse negócio o nome de Carlos Holmes, que embora mais dinâmico em suas 

atividades, deu nome apenas a um beco da cidade da Paraíba, esteve sempre presente em 

grande parte das transações comerciais da várzea, especialmente ao financiar as safras dos 

senhores de engenho e comprar algodão e açúcar. O negociante inglês ainda fazia 

transações com escravos e investimento na construção de prédios urbanos. 

Entre os luso-brasileiros que se dedicaram ao comércio destacavam-se Victorino 

Pereira Maia que mascateava desde o início do século, tendo juntamente com seu filho de 

mesmo nome conseguido montar uma rede comercial, que segundo Celso Mariz chegou a 

conceder empréstimos aos comerciantes de Pernambuco. Na Paraíba o referido 

comerciante possuía vários negócios: emprestava dinheiro, era dono de uma loja de 

produtos importados, a melhor da cidade, e se dedicava ainda a comprar açúcar e algodão. 

Victorino Pereira Maia e seu filho, também chamado Victorino Pereira Maia se tornaram o 

nome mais forte da classe comercial da Paraíba, até falirem na década de 70, o que 

                                                   
36 APEPB. Cx. 05 (1820-22). 
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significou a ruína de muitos senhores de engenho que dependiam de seus adiantamentos 

para conseguirem levantar a safra. 37  

Por fim, José Luis Pereira Lima e seu filho José Luís Pereira Lima Júnior, que 

assim como Victorino Pereira Maia, fundaram em fins da década de 60, uma Cia de 

comércio, também eram considerados grandes comerciantes, pois atuavam no mesmo ramo 

de empréstimos aos senhores de engenho e compra da produção de açúcar e algodão. A  

peculiaridade dos Pereira Lima é  que eram ainda senhores do Engenho da Graça, 

comprado da família Fonseca Bandeira de Melo, ainda nas primeiras décadas do século 

XIX.38  

Contudo, é preciso lembrar que o número de comerciantes que atuavam  na  praça 

da Paraíba., sejam meros correspondentes ou homens que possuíam algum domínio sobre o 

seu negócio era muito maior que os acima citados. Em 1833 os comerciantes da Paraíba, 

em número de 72, assinaram um documento que enviaram ao governo provincial 

queixando-se dos “prejuízos, entraves nos lucros e andamento do seu comércio, desde que 

entrou a nova alteração na moeda, já pelo valor nominal que se foi aumentando, já pela 

falsidade que nela se foi introduzindo”.39 Tratava-se de queixa contra o famigerado 

xenxém, moeda de cobre sem lastro no tesouro, com que o Estado abastecia o mercado 

para as transações comerciais, recebendo pelo pagamento de impostos, apenas moedas de 

prata.  

Os comerciantes da Paraíba passavam a agir como classe, o abaixo assinado se 

repete em 1836, quando 22 comerciantes, estes os mais representativos da Paraíba, pedem 

ao Presidente da Província: “que se crie uma inspetoria do açúcar e do algodão, devido às 

                                                   
37 cf. MARIZ, 1994, p.163.  
38 Livro de Notas da Cidade da Paraíba do Norte, relativo ao período de 1840 a 1846. cf. AIHGPB. 
39 Abaixo assinado dos comerciantes da Cidade da Paraíba enviado ao Presidente da Província em 1833, 
sobre as dificuldades que a corporação vinha enfrentando com a falsidade introduzida pelo governo central 
na moeda de cobre, o xenxém. APEPB.Cx. 010 (1830-33).   
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falsificações que tem ocorrido levando o produto a alcançar preços cada vez mais baixos 

na Europa. A má fé chega a ponto de colocar dentro das caixas de açúcar paus e pedras”. 

40Os comerciantes desta vez, ao contrário da primeira, tiveram suas reivindicações 

atendidas pela Lei provincial de 13 de fevereiro, finalmente posta em prática com a criação 

da inspeção para examinar e classificar as qualidades do açúcar, e do algodão, assim como 

determinar os pesos e volumes antes despachados. A lei determinava em seu artigo 10.º 

que “os proprietários dos gêneros, que forem achados falsificados, serão multados no duplo 

dano que pretenderem causar, ficando em depósito os gêneros, até que o proprietário, ou 

procurador pague as multas, que será lançada na receita provincial.”41 As atribuições da 

Lei só foram plenamente cumpridas com a criação e instalação do Consulado Provincial. 

A partir de 1840, o Estado tornou-se o mais dinâmico agente produtor do espaço 

urbano, devido à necessidade de ampliação do aparato administrativo, pois  a compra de 

terrenos particulares na cidade da Paraíba42, a ocupação dos baldios e as obras então 

efetuadas; construção e reparo de portos e estradas mudaram o aspecto da cidade e 

empregaram parcela importante da população de homens livres pobres que viviam no 

“entorno” da capital. 

 Essa população se empregava também em outras atividades urbanas, eram 

aguardenteiros, aguadeiros, careiros, etc.; como demonstra o ofício do Comandante 

superior interino da Guarda Nacional da capital João Cavalcante de Albuquerque 

Vasconcelos, dirigido ao Presidente da Província da Paraíba Francisco de Araújo Lima, 

                                                   
40 Ofício enviado pelos comerciantes da Paraíba ao Presidente da Província em 07 de março de 1836, 
contendo um abaixo assinado com 22 assinaturas e o pedido para a criação da Inspetoria do açúcar e do 
algodão. APEPB. Cx.014 (1837). 
41 Lei de criação da Inspetoria do açúcar e do algodão, datada de 13 de fevereiro de 1837. APEPB. Cx.014 
(1837). 
42 Livro de Notas da Cidade da Paraíba, referente ao período de 1840 a 1846 e 1856 a 1862. cf.AIHGPB. 
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irritado que estava com os soldados sob seu comando que diziam trabalhar na terra como 

desculpa para faltar às mostras dos regimentos. Assim diz o indignado oficial: 

 

Constando-me que muitos guardas nacionais do 1.º Batalhão desta capital para se 
frustrarem ao serviço da guarnição nos domingos e de destacamento, me dão a residência 
para os lugares de Barreiras e Santa Rita, vindo entretanto trabalhar nesta cidade durante 
toda a semana; e como me parece que não seja de modo algum prejudicial a lavoura o 
chamamento de tais guardas, quer para a guarnição nos domingos, quer para os 
destacamentos, por isso, que não se empregam eles na agricultura.43 
 

O crescimento da burocracia no período acima referido permitia que famílias 

inteiras sobrevivessem apenas dos serviços públicos e mesmo assim conseguissem algum 

prestígio social, foi o caso da família Meira Henriques e de um dos ramos da família 

Correia Lima. Por fim, a produção de alimentos para consumo da cidade, além de garantir 

a sobrevivência de meeiros e foreiros em povoações dispersas no termo da capital, 

garantiam uma fonte de renda adicional para alguns proprietários, que passaram a explorar 

esse tipo de negócio por meio de seus prepostos, era o caso de um dos homens mais ricos 

da cidade, Simplício Narcizo de Carvalho, mulato, senhor de muitos escravos e morador a 

meio caminho entre a cidade da Paraíba e a povoação de Tambaú, no sítio denominado 

Boi-só. 

Contudo, ainda eram sobretudo os engenhos que traziam aos homens aquela 

autoridade que só a posse de muitas terras parecia conferir. Embora em meados do século 

XIX, as terras fossem as mesmas do final do século XVIII, os donos eram muito mais 

numerosos. As grandes propriedades se encontravam divididas por herança, partilhas e 

venda. Muitos engenhos trocavam de mãos, em rodízio por diversos ramos das mesmas 

                                                   
43 Ofício enviado ao Presidente da Província Francisco d’ Araújo Lima, pelo Comandante Superior Interino 
da Guarda Nacional da Capital e Alhandra João Cavalcante d’ Albuquerque Vasconcelos, comunicando a 
decisão de convocar os guardas nacionais que utilizavam estratagemas para faltar as suas obrigações. 
APEPB. Cx. 043 (1863). 
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grandes famílias de senhores de engenho, que com poucas exceções, não diferiam daquelas 

do fim do século XVIII, os Albuquerque Maranhão, Bandeira de Melo, Gomes da Silveira, 

Sanches Massa e Peixoto de Vasconcelos, aos quais se juntaram novas famílias que 

ergueram engenhos na várzea do Mamanguape, comerciantes enriquecidos e imigrantes 

portugueses que alcançaram o título tão desejado ao comprar antigos engenhos, alguns já 

desfabricados, na várzea do Paraíba; ou a assenhorar-se deles, em paga pelas dívidas dos 

antigos donos das terras. 

Havia até mesmo uma certa hierarquia de lugares em que os “homens bons” da 

Paraíba residiam, como demonstra a lista daqueles que contribuíram em 1854, para a 

reparação do edifício da Santa Casa de Misericórdia. Os advogados, médicos, boticários e 

os funcionários públicos, moravam na cidade alta; os comerciantes no Varadouro e os 

senhores de engenho no mato, como afirma a lista, a maior parte destes últimos na várzea 

do Paraíba e uma parcela menor na Vila ou várzea do Mamanguape.44 Eram poucos ainda 

aqueles que residiam em granjas situadas nos arredores da capital, como Ricardo Roger, 

porém permanecia o costume muito arraigado dos senhores de engenho, de invernar na 

capital, motivo pelo qual em abono da sua riqueza construíam sobrados na cidade alta ou 

chácaras em seus arredores. 

 

2.3.2 - Uma nova ordem 
instaura-se  

 

O processo de consolidação do Estado, que leva a ampliação da burocracia imperial 

e a formação incipiente de uma classe de comerciantes mais autônoma, provoca 

importantes modificações na produção do espaço da Mata Sul da Paraíba, isto porque esses  

                                                   
44 APEPB. Cx. 032 (1854). 
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agentes produtores do espaço passam a restringir a liberdade de ação dos tradicionais 

proprietários de terras que detiveram a primazia da produção do espaço durante a 

conturbada primeira metade do século XIX. 

Sendo assim, esta maior presença do Estado na vida da Província torna mais eficaz 

a cobrança de impostos, o que faz os contrabandistas diversificarem os seus caminhos, 

abrindo novas rotas de comércio ilícito. Os comerciantes, de quem ficam cada vez mais 

dependentes os senhores de engenho, passam a se apoderar de algumas propriedades e 

forçam a divisão das melhores terras da Província. O crescimento da cidade permite que 

um maior número de pequenos meeiros e foreiros sobreviva para abastecer seu mercado. A 

maior diversidade de funções públicas torna boa parte dos filhos da “aristocracia da cana”, 

servidores do Estado, que não raro, arrendam engenhos inteiros ou parte deles, para que 

outros arquem com os riscos da lavoura do açúcar, por fim é nesse período, que algumas 

propriedades são compradas apenas para “recreio”45, em geral situadas próximas ao mar e 

cuja única função era dar lazer e sossego para alguns burocratas, em meses específicos do 

ano, ou seja, pela primeira vez, os agentes produtores do espaço, oriundos da cidade (o 

Estado, na figura dos burocratas e os comerciantes), passam a intervir de maneira 

preponderante no quadro de produção do espaço da Mata Sul da Paraíba . 

Tal processo tem início com a consolidação e centralização do Estado, a partir de 

1837, contudo ganha realmente fôlego no período de 1850 a 1864, que marca o momento 

de maior estabilidade política do Império, pois a última revolta das elites provinciais havia 

sido sufocada e as reformas político-administrativa-eleitorais, iniciadas com o regresso 

conservador, haviam sido concluídas em 1850, com a Lei de Terras e a abolição do tráfico 

de escravos; por fim, para rematar a obra dos conservadores, o gabinete do Marquês do 

                                                   
45 A denominação “terra de Recreio”, aparece nos registros cartoriais (Livro de Notas), a partir da década de 
40 do século XIX. 
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Paraná (1853-1856), não por acaso chamado da Conciliação, havia esfriado a disputa dos 

políticos, chamando figuras de ambas as parcialidades para o ministério. O país parecia 

sofrer um refluxo de duas décadas de revoltas, motins militares e de acirradas disputas 

políticas, primeiro entre facções, depois entre partidos. 

 No plano econômico, as exportações do café, o renascimento do comércio do 

algodão, o dinheiro disponível para empréstimos no mercado internacional e os capitais 

antes comprometidos com o tráfico de escravos passaram a ser aplicados no país, em 

alguns casos de forma produtiva, o que impulsionou o crescimento dos negócios. 

 Aproveitando-se da boa situação financeira, o Estado continuou  ampliando os 

quadros da burocracia Imperial. Nas Províncias, com a devida autorização do governo 

central, foram criados: os Consulados Provinciais, as Capitanias dos Portos, Agências 

Fiscais, os Institutos Vacínicos, novas Agências de Correios, Escolas, Coletorias e 

Delegacias. Vilas foram elevadas a cidades e freguesias a vilas, nem todas por critérios 

eleitorais, mas devido ao crescimento da população e a prosperidade da economia.46 

 O Estado se mostrou mais ativo e presente com a construção de pontes, cemitérios e 

recuperação de estradas e igrejas. Na Paraíba foram reconstruídas as pontes do Sanhauá e 

Gramame e construídas as de Itapuá e Mandacaru. A estrada para Tambaú é recuperada e o 

cais do porto do Sanhauá, aos pés da cidade é finalmente concluído. 

 O comércio provincial se expande. Ao analisar as contas correntes de importação-

exportação referentes ao triênio 1854-1857, o presidente Henrique de Beaurepaire Rohan 

afirma que o saldo a favor das exportações foi de 4.527:737$816 rs, alcançados devido à 

elevação dos preços dos gêneros de exportação. 

                                                   
46cf. PINTO, 1977; BEAUREPAIRE ROHAN, 1911. 
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 O então Presidente da Província, ainda chama atenção para uma das diferenças 

entre a situação do comércio da Paraíba do início do século e da sua segunda metade, é que 

até 1840 os comerciantes e senhores de engenho da Paraíba tinham que pagar os custos do 

transporte para o porto do Recife e no segundo caso, tal ônus ficava com os compradores 

dos gêneros da Paraíba, o que levou Beaurepaire Rohan a seguinte conclusão: 

1.º que a Província tem recursos suficientes, e até excedentes as suas necessidades; 2.º que 
a importação que até o presente se tem feito toda por cabotagem, pode com toda a 
segurança ser substituída pela direta, sem dependência de outra qualquer praça, visto como 
os nossos gêneros de exportação (açúcar, algodão e couros) tem a melhor saída em todos os 
mercados da Europa; 3.º finalmente, que só a imprevidência dos nossos homens de 
negócio, ou o hábito que já tem contraído de sujeitar todas as suas transações à praça de 
Pernambuco, tem concorrido para que eles não aproveitem, como devem os recursos da 
Província em benefício desta, e em seu particular interesse, que por esta maneira se 
achariam em perfeito acordo.47 
 

 Não era o mesmo que pensava um de seus substitutos o Presidente, Francisco de 

Araújo Lima, que governou a Paraíba no período de 1861 a 1864. Segundo ele:  

 

Nesta capital e praça, cujo máximo das transações são realizadas por intermédio dos do 
Recife, não existem sociedades em comandita e menos capitalistas associados para o fim de 
darem dinheiros a juros, poucos e de pequena força são os que isoladamente se entregão a 
esta profissão = A soma empregada em transações semelhantes não poderá exceder de 
trezentos contos de reis, durante todo um ano civil, a qual é representada por letras de terra 
a vencer em prazos determinados = Uma outra espécie de transação a juro é a operação 
constante que se nota entre o produtor agrícola e o comprador de gênero para a exportação; 
a qual é o adiantamento que este faz  aquele para o custeio dos estabelecimentos rurais. 
Esta última espécie de transação é feita à vista de conta a ordens de conta correntes, 
enquanto durar a safra, nas quais se debitão juros pela mora, isto é, quando o produtor ou 
não mandou todos os seus produtos ao fornecedor de fundos, ou não produziu bastante para 
satisfazer o seu compromisso. Finda a safra e dados à última hipoteca, os devedores 
assignão letras, com a cláusula de pagamentos de juros, se no vencimento o comerciante 
não for embolsado; sendo que dos adiantamentos não levam estes juros, vistos como sendo 
eles compradores dos produtos do país, desejão a preferência = Sou forçado a acreditar que 
o comércio tira desses adiantamentos lucro, quer no preço a pagar pelos produtos que 
recebe, quer na quantidade destes. Fatos semelhantes tem chegado a minha notícia = A 
soma de tais operações poderá até exceder de dois mil contos no correr de cada ano civil.48 

 

                                                   
47BEAUREPAIRE ROHAN, 1911, p.253. 
48 Correspondência reservada do Presidente da Província da Paraíba Francisco de Araújo Lima, enviada ao 
Ministro da Fazenda, em que aquele expõe o sistema de financiamento das safras, tal qual ocorria em 11 de 
janeiro de 1862, data do envio da correspondência. cf. Livro de Registro da Correspondência Reservada da 
Província da Paraíba. APEPB. 



 

 

126 

No entanto, acredito que a situação da Província, não era, nem tão promissora 

quanto imaginava Beaurepaire Rohan, nem tão desastrosa quanto vaticinava Araújo Lima, 

sobretudo por quê para formar uma idéia mais próxima da realidade da economia 

paraibana era preciso levar em conta o contrabando, que apesar dos seguidos esforços do 

governo nunca se extinguiu. 

 O comércio de cabotagem era o grande aliado do contrabando, pois apenas os 

produtos desembarcados no Porto do Sanhauá eram contabilizados para fins tributários, de 

modo que tal prática era uma constante nos demais portos da Província, aos quais 

somavam-se os gêneros contrabandeados por terra, nas costas de animais. 

 As tentativas de conter a fuga de direitos provinciais durante este período, foram 

numerosas, porém ineficientes, como demonstram as constantes apreensões de mercadorias 

adulteradas; é o que se pode perceber pelos seguintes dados apresentados pelo inspetor da 

alfândega: 

 

Tendo se dado ultimamente na inspeção do algodão desta cidade repetidas vezes o fato de 
aparecerem sacas de lã, umas mal descaroçadas e com grande parte do caroço do algodão 
machucado e pegado a lã, para assim darem maior peso, outras com porção de algodão em 
caroço dentro da lã, e outros com a lã toda molhada e ardida, por se lhe haver de propósito 
deitado água na ocasião de imprensar, para também dar maior peso, e havendo dúvida 
naquela repartição se as sacas de lã encontradas com tais vícios estão no caso de serem 
apreendidas por conterem matéria heterogênea na forma declarada no art. 17 das instruções 
de 27 de 06 de 1837, e de 02 de outubro de 1847, para que fique bem firmada a inteligência 
da Lei sobre matéria tão importante consulto a V. Excia. o seguinte: Se as sacas de lã 
levadas a inspeção, que forem encontradas cheias de capulhos inteiros de algodão, ou com 
caroços machucados e pegados a lã, ou viciados por lhe terem lançado água, devem ou não 
ser apreendidos, como contendo matéria heterogênea e arrematadas para pagamento da 
multa estabelecida pela Lei, ou somente estão nesse caso as sacas de lã que contiverem 
pedras, paos ou outros objetos, como sucede também encontrar-se muitas vezes. Com 
permissão de V. Excia. vou expor o que penso a esse respeito. Entendo que devem ser 
apreendidas pela repartição competente todas as sacas de lã, que se acharem nas condições 
propostas, por quanto, sendo o fim do legislador proibir a falsificação, e punir o falsificador 
quer contendo em si caroços, quer água, a qual especialmente a danifica de um modo a não 
se poder aproveitar. Se a Lei (instruções citadas de 27 de junho de 1837, art 17) manda 
apreender as sacas de lã, que contiverem matéria heterogênea, é claro que compreende 
também estas, por que nenhuma dúvida resta de que água é matéria heterogênea 
relativamente a lã, e bem assim caroços e o próprio algodão inteiro. E devo dizer a V. 
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Excia. que se torna necessária uma medida mais restrita sobre a falsificação da lã trazida a 
inspeção, visto como são freqüentes esses fatos ultimamente, o que vai trazendo algum 
descrédito ao mercado, e por isso deve a repartição respectiva proceder com rigor contra 
esses falsificadores.49 

 

A situação chega ao ponto que em 1866 foram criadas novas agências fiscais por 

todo o território da Província, no intuito de conter o contrabando, conforme Lei do referido 

ano. Assim: 

 

Art. 1.º Ficam desde já criadas – Agências Fiscais – em cada uma das Freguesias da 
Paraíba do Norte, menos nas da capital e Mamanguape.50 Art.2.º Além de tais Agências 
ficam também estabelecidas outras nos lugares seguintes: Jacaraú, Caiçara, Conceição, 
Santa Fé, Mata Virgem, Sant’Anna do Congo, São José do Piancó, Perdição, Pocinhos, 
Fagundes, Boa-Vista, São Sebastião, Serra do Pontes, Serra Redonda, Mogeiro, 
Canafistula, Gurinhém, Caapora (Capora), Taguarituba, Lucena e Pitimbú e conservadas as 
de Aracati, Macau, Goiana e Recife.51  
 

Essa lei não fica apenas no papel. As agências são realmente criadas e seu número é 

elevado a cada ano, contudo o funcionamento desses órgãos, pelos quais é possível mapear 

as principais rotas do contrabando, não consegue dirimi-lo de todo, pois se por um lado 

atrapalham a ação dos contrabandistas, que antes tinham o caminho livre, por outro o 

grande volume da produção desviada, o número insuficiente de funcionários e a corrupção, 

tornam a ação dos agentes fiscais senão irrelevante, ao menos insuficiente para conter o 

contrabando, que sobretudo para Pernambuco, onde a Paraíba havia instalado a maior parte 

das agências fiscais extraterritoriais, tinha causas profundas, que podem ser explicadas 

pelo caráter estrutural da dependência econômica da Paraíba frente à província vizinha, 

pois o espaço da Paraíba foi ocupado a partir e para Olinda-Recife. Acredito que todo o 

espaço do Norte oriental, ou seja, a maior parte da área entre o rio Parnaíba e o rio São 

                                                   
49 APEPB.Cx. 046 (1865). 
50 Na capital funcionava a Alfândega e em Mamanguape a mesa de inspeção do algodão. Em ambas  as  
Cidades existiam Consulados provinciais. 
51 Lei de criação de novas Agências Fiscais. APEPB. Cx. 046 (1865). 
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Francisco, quando este chega a Pernambuco, constituíram desde a colônia um todo 

econômico que funcionava sob a hegemonia do Recife, que organizava as trocas 

comerciais em todo este vasto território. 

No caso da Paraíba, os comerciantes do Recife mantinham a dominação por meio 

do sistema de créditos, essenciais para o funcionamento da lavoura algodoeira e açucareira, 

ou seja, emprestavam dinheiro a prazos curtos aos senhores de engenho da várzea do rio 

Paraíba, enquanto emprestavam dinheiro a prazos longos aos plantadores de algodão e 

criadores de gado do Sertão, o que deixava a ambos reféns dos mesmos comerciantes, os 

primeiros por necessidade e os segundos, por conveniência. 

A esta estratégia dos comerciantes do Recife pode-se somar, no caso dos 

plantadores\criadores do Sertão, a maior facilidade de comunicação entre aquela área e o 

porto do Recife, que ficava quase a mesma distância da capital da Paraíba, sendo este um 

mercado mais atraente que o da cidade da Paraíba. 

 Já as espertezas dos produtores e negociantes que não faziam caso da lei; tem 

razões mais ordinárias, ou seja, lucrar mais. Em 15 de janeiro de 1875, o maior negociante 

da Paraíba, que possuía armazéns e cais próprios no porto da cidade teve suas sacas de 

açúcar apreendidas pelo consulado e alfândega da Capital, do qual resultou um complicado 

processo sobre a responsabilidade para invadir o interior dos navios em busca de 

contrabando ou mercadorias defraudadas. O processo se originou do seguinte episódio: os 

negociantes M. Roubach e Cahn, embarcaram para o navio Ville de Diepe 169 sacas de 

açúcar sem pagar os devidos direitos, o que motivou a permanência da embarcação no 

porto até que fossem pagos os impostos de costume, porém o Inspetor do Tesouro 

Provincial e o Administrador do Consulado entraram no navio sem autorização do 

Procurador da Alfândega, alegando terem jurisdição para isso, no intuito de verificarem o 
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peso das 169 sacas, que segundo o Procurador estavam um pouco mais cheias que os 

declarados 75 quilos por saca, o que originou o conflito, porém os referidos funcionários 

alegaram que o peso confirmava com o declarado, e a diferença era para menos, de dois e 

meio a três quilos em cada saca, devido ao derramamento do açúcar provocado pelas 

roturas nas sacas. Sentindo-se diminuído na sua autoridade o Procurador da Alfândega 

levou a questão para ser dirimida pelo Presidente da Província que se alegrou do seu 

procedimento, estabelecendo que: 

 

1.º - O açúcar só pode ser embarcado quando houver conferentes no posto. 2.º - Só quem 
pode suspender a saída de navios e fiscaliza-la é o Procurador da Alfândega. 3.º -  É 
necessário conter o contrabando do algodão, impedindo que os navios, que tem apenas o 
lastro de açúcar paguem direitos apenas por esta mercadoria e contrabandeiem o direito do 
algodão.52  
   

 Contudo, apesar das constantes defraudações ao fisco paraibano e da contínua 

dependência da Praça do Recife, o comércio da Província ganhava corpo. A partir da 

década de 60 do século XIX, foi comum a criação de sociedades por cotas de 

responsabilidade limitada, o que dava mais credibilidade as operações realizadas por 

comerciantes paraibanos, assim associados, muito embora um comerciante com boas 

relações em Pernambuco, pudesse fazer as mesmas transações com menor liquidez, mas 

amparado em uma rede de compromissos historicamente construídos. 

 É ainda na década de 60 que a firma Canh Freres  passou a atuar na Praça da 

Paraíba, liderando as compras de algodão na Província e ofuscando a presença dos demais 

comerciantes, porém o fato novo é que a cidade da Paraíba a partir do final dos anos 50 e 

anos 60 do século XIX, ganha um comércio a varejo menos acanhado, que passa a ocupar 

as ruas e os sobrados do bairro baixo ou Varadouro, onde se instalaram muitos 

                                                   
52 APEPB.Cx.061-A (1875-78). 
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comerciantes portugueses que emigrados e com algum cabedal passaram a estabelecer 

armazéns de secos e molhados e devido a seus laços de família em Portugal, negociavam 

com maior facilidade: queijos, vinhos, bacalhau e etc. Alguns poucos comerciantes 

espanhóis e italianos também se estabeleceram na cidade, que logo ganhou lojas de 

fazendas, aviamentos e modas.53  Antes delas, as senhoras da Paraíba tinham que esperar 

os comerciantes ou mascates vindos do Recife ou comprar da loja de fazendas de Vitorino 

Pereira Maia, única que dispunha de artigos de luxo e qualidade, não apenas para senhores, 

mas principalmente para senhoras. 

 Essa parcela diminuta, mas eficiente, de emigrantes, buscava as duas cidades mais 

prósperas da Província, à da Paraíba do Norte, devido a sua condição de capital e a 

decorrente presença da burocracia estatal remunerada e a Vila de Mamanguape, cujo porto 

concentrava o comércio de exportação do algodão do curimataú e do açúcar do estreito, 

mais fértil vale do rio que dava nome a Vila. Em Mamanguape a presença de comercio 

ativo e dos portugueses foi tão acentuada que lá foi criado um Consulado, que servia tanto 

para conceder passaportes e iniciar os processos de naturalização de portugueses, cuja 

autorização definitiva vinha diretamente da corte (algumas das licenças de naturalização, 

ainda se encontram no Arquivo Público da Paraíba), como para combater o contrabando.54 

 Segundo Beaurepaire Rohan em 1859 Mamanguape era “cidade florescente, e, 

depois da capital, a mais importante da Província. O comércio, a agricultura e a navegação 

de cabotagem formam a base de sua riqueza, e muito mais avultado seriam se fosse 

melhorada a barra do rio Mamanguape”.55 

                                                   
53 A presença de estrangeiros na Paraíba pode ser confirmada pelos livros de registros de óbito e de 
casamento da Freguesia de Nossa Senhora das Neves dos seguintes anos: Óbitos, Livro referente ao período 
1850 - 1867; casamentos, livros referentes ao período 1872 – 1879 e 1879 – 1884.  AEPB.  
54 APEPB. Cx. 042 (1862). 
55 BEAUREPAIRE ROHAN, 1911, p. 304. 
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 Por esse período funcionava na referida Vila, devido à importância de seu 

comércio, uma inspetoria do algodão. Mamanguape possuía ainda uma importante 

representação na política da Província, sobretudo na figura de Flávio Clementino da Silva 

Freire, Deputado Provincial e Geral, cuja fortuna que havia amealhado em suas 

propriedades da várzea, o levou a receber o título de Barão de Mamanguape, tendo bem 

antes disso se tornado um dos chefes do Partido Conservador da Paraíba. Tal prosperidade 

da Vila de Mamanguape levava a uma constante e renhida rivalidade entre “a capital da 

várzea do rio Paraíba e a capital da ribeira do Mamanguape.” 

 Cada uma das cidades, a seu modo, e sofrendo a concorrência do Recife, 

capitaneavam uma área de influência, Mamanguape o Curimataú, até a Vila de Cuité, e até 

certo ponto Areia, de onde recebia gêneros de primeira necessidade, apesar de possuir em 

seu termo, na extinta Vila da Baía da Traição uma importante área de produção de 

mandioca; a cidade da Paraíba, que por esse período também se abastecia de cereais e 

farinha no brejo, as três antigas Vilas de Índios, a da jacoca, anexada a capital e a de 

Taquara, anexada a de Alhandra, onde ainda segundo Beaurepaire Rohan a indústria 

consistia na “fabricação do açúcar, da farinha de mandioca, de óleo de Batiputá, e na 

plantação do feijão, milho, frutas, na pesca, no comércio, em alguma navegação de 

cabotagem, etc e em alguns artefatos de palha e vime (indústria dos índios, como esteiras, 

abanos, peneiras, a que dão nome de urupemas).”56  

 Contudo, se existia alguma luta entre lugares, a Cidade da Paraíba contra 

Mamanguape, a disputa maior envolveu senhores de engenhos, comerciantes e Estado, e 

não era uma disputa por terra, mas por poder, embora tenha contribuído para a divisão dos 

engenhos, como também para a intensa mercantilização das terras mais férteis da várzea; 

                                                   
56 BEAUREPAIRE ROHAN, 1911, p. 316.  
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porém, nem o estado, nem a maior parte dos comerciantes estava interessada na falência 

dos senhores de engenho, mais sim na submissão desses homens aos seus interesses. A 

disputa era muito mais pelos fluxos de comércio, que levaram os comerciantes a buscarem 

novos caminhos para o contrabando, e o Estado a criar agências fiscais, mesmo fora da 

Província; do mesmo modo, a ampliação da burocracia imperial, que favoreceu o 

crescimento da cidade, contribuiu para que uma nova dinâmica de apropriação do espaço 

se estabelecesse a sua volta, ou seja, o crescimento da área destinada a produzir gêneros de 

primeira necessidade, que em momentos de crise costumava abastecer Recife, passa a 

abastecer somente a capital, da mesma forma que outros fluxos comerciais passam a se 

dirigir apenas à cidade da Paraíba e todos esses fatores acabam se expressando em 

materialidade, da forma como assinala Moraes, pois “os usos do solo, os estabelecimentos 

humanos, as formas de ocupação e as hierarquias entre os lugares expressam os resultados 

de lutas, hegemonias, violências; enfim, são resultados de atos políticos”57.  

A disputa neste caso era pela primazia na organização do espaço, ou seja, pelos 

fluxos comerciais, no entanto, como organizar o espaço, sem produzir materialidade. Os 

dois processos estão umbilicalmente ligados, embora a luta pela terra, pela sobrevivência, 

essa outra forma de produzir espaço, tenha posto em conflito dois outros grupos, os 

mesmos senhores de engenhos, que tinham na terra e no domínio sobre escravos e 

despossuídos, a garantia de prestígio social e os homens livres pobres, que exerciam uma 

pressão física por espaço, em uma terra que já tinha dono. 

 

 
 

                                                   
57 MOARES, 2002,  pp. 58, 59. 
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2.4 – A nova configuração espacial 
da Mata Sul da Paraíba 

 

O período de 1822 a 1850 foi marcado por uma intensa disputa por terras, ou seja, 

luta pela produção do espaço, que opunham os proprietários de um lado e do outro a 

população livre e pobre, disputa que não ficou registrada em documentos por que tais 

conflitos eram resolvidos longe das vistas do Estado, que a duras penas se consolidava, 

porém o resultado dessa disputa pelas terras, e que no contexto do século XIX era uma luta 

pela sobrevivência, da posição social, no caso dos proprietários, e da vida, no caso dos 

homens livres pobres, pode ser dimensionada pelo Cadastro Geral das Terras, instituído 

pela lei homônima de 1850. Foi por meio dessa documentação que tracei um panorama do 

quadro fundiário da referida área, que se constitui no testemunho e documento maior 

destas lutas, que resultaram nos diferentes lugares da Mata Sul da Paraíba. 

A Lei de terras, dependia, para sua eficácia e aplicação, da feitura de tal registro em 

cada uma das Províncias. A Lei só entraria efetivamente em vigor após o cumprimento 

dessa exigência em todo o território nacional, o que permitiria ao ministro da agricultura e 

da justiça, possuir informações fidedignas das terras particulares e daquelas devolutas, 

pertencentes ao Estado. 

Esse registro ou cadastro geral das terras só passou a ser feito depois de aprovado o 

regulamento de 30 de janeiro de 1854, de conformidade com o qual os proprietários 

deveriam agir. Foram estipulados prazos e multas para aqueles que no tempo determinado 

não registrassem devidamente suas terras. Os registros ficaram a cargo do vigário de cada 

Freguesia, que funcionava, na realidade, como a menor unidade administrativa do Império 

do Brasil. A lei estipulava que as terras deviam ser convenientemente medidas e 

demarcadas, no entanto a falta de agrimensores acabou por impor as delimitações não 
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apenas por léguas e braças, mas por pequenos acidentes geográficos ou árvores de grande 

porte, sem estabelecer a distância entre esses marcos. 

Na Paraíba as terras começaram a ser registradas em 1854, tendo os trabalhos sido 

concluídos em 1856 nas Freguesias da Mata Sul da Paraíba, com exceção das de Nossa 

Senhora do Pilar e Nossa Senhora Rainha dos Anjos de São Miguel de Taipú. Contudo, 

aquelas do sertão só encerraram os trabalhos de registro e legalização das terras em 1866, 

12 anos depois de instituído o Cadastro Geral das propriedades e 16 depois que a Lei de 

Terras havia sido aprovada. 
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A análise do registro geral das terras da Mata Sul da Paraíba, em seis de suas oito 

Freguesias, me permitiram identificar, que tal área, com as exceções acima apontadas, 

contava com uma população estimada por Irineu Pinto em 1851 de 24. 691 habitantes 

livres e estava sob o domínio de aproximadamente menos de mil pessoas, uma vez que as 

propriedades registradas na referida parcela da Mata Sul da Paraíba foram em número de 

687. 

 Para analisar a eficácia das estratégias de produção do espaço, dos vários grupos 

sociais que disputavam tais terras, dividi-as em cinco tipos, de acordo com a condição do 

proprietário: terras públicas, terras particulares, patrimônios religiosos, terras dos 

quilombolas e patrimônios indígenas. 

 

2.4.1 – Terras Públicas 

 

Na Mata Sul da Paraíba, as terras do Estado, em 1854-56, eram mínimas, 

constituindo-se das faixas de mangues e marinha, prédios e baldios urbanos, e pequenas 

propriedades dispersas, algumas delas negociadas por meio da antiga lei de aforamentos 

públicos, que não foi invalidada pela Lei de Terras.58  

Desse modo, as informações obtidas com o Cadastro Geral das Terras seriam 

fundamentais para que o estado, em tese, formulasse políticas públicas, para tornar mais 

racional o cultivo da terra e melhor organizasse o acesso a ela, que se tornaria cada vez 

mais, monopólio de poucos. Assim, data desse período os pedidos da secretaria da 

                                                   
58 Na Paraíba apenas os arrendatários dos terrenos de marinha de Cabedelo se beneficiaram com as medidas 
da Lei de 1831, confirmadas pela Lei de 1850.Ver a respeito desta questão a resposta de uma consulta feita 
pelo Presidente da Paraíba ao Ministro dos Negócios da Fazenda, Marquês de Abrantes, afim de dirimir 
dúvidas a respeito do aforamento de terras públicas, datado de 11 de julho de 1863. APEPB. Cx. 043 (1863). 



 

 

137 

repartição geral das terras públicas para ser informado sobre a estrutura fundiária da 

Província, com especial cuidado para com as terras dos aldeamentos, como demonstra o 

seguinte ofício datado de 26 de agosto de 1856, em que o Presidente da Paraíba é cobrado 

à: 

 

Remeter até fins de fevereiro do ano próximo futuro à repartição geral das terras públicas todas as 
possíveis informações a respeito: 1.º – Das posses e sesmarias sujeitas a legitimação e revalidação; 
2.º Das terras devolutas; 3.º – Do estado do registro das terras possuídas e das multas, em que tem 
incorrido os possuidores depois de expirado o primeiro prazo; 4.º – Dos índios selvagens e 
aldeiados, e do que nos aldeamentos destes últimos tem ocorrido; 5.º – Das colônias militares; 6.º – 
Das colônias civis particulares e por conta do Estado; e 7.º – Finalmente de tudo quanto possa 
interessar a colonização tanto geral como provincial por qualquer sistema que seja59. 

 

Uma outra preocupação da repartição geral das terras públicas era com o tipo de 

terras disponíveis, classificadas pela secretaria como de oito tipos, especificados no pedido 

do Ministério dos Negócios do Império de 20 de julho de 1856, para que o Presidente da 

Província fornecesse amostra de terras para o aperfeiçoamento do programa de 

agricultura:“As amostras devem ser de terras reputadas férteis e compreenderão: 1.º- as de 

matas virgens, 2.º – as de capões, 3.º – as de derrubadas, 4.º – as de capoeiras, 5.º – as de 

roçados, 6.º – as de campos, 7.º – as de queimadas.”60 

Esses pedidos demonstram que a estratégia do Estado Brasileiro diferia bastante da 

Coroa Portuguesa, pois durante o período colonial, era o Rei, juridicamente, o dono de 

todas as terras da colônia, e era essa ficção jurídica que justificava a cobrança de impostos, 

especialmente os dízimos, sendo os sesmeiros apenas arrendatários do Rei61. Com a 

Independência, a questão da terra foi praticamente ignorada, só a partir de 1850 o Estado 

                                                   
59 Ofício do Ministério dos Negócios do Império – Repartição Geral das Terras Públicas ao Presidente da 
Província da Paraíba. APEPB. Cx 034 (1856). 
60 Ofício do Ministério dos Negócios do Império ao Presidente da Paraíba, datado de 20 de julho de 1856, em 
que são pedidas amostras das terras da Província para a execução do programa de melhoramento da 
agricultura. APEPB. Cx. 034. (1856).  
61 cf. ABREU, 1997. 
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passou a reconhecer formalmente o direito de propriedade dos antigos “arrendatários”, e de 

grande distribuidor de terra e produtor direto de espaço, torna-se organizador do espaço, 

interferindo em sua produção de maneira indireta, embora eficaz, uma vez que as leis 

formuladas tinham como propósito garantir o domínio dos proprietários, isto é manter e 

legitimar o status quo.     

Desse modo, o Estado perde boa parte de suas terras, sobretudo as mais valorizadas. 

Tanto é assim que na Cidade da Paraíba, para construir o cemitério público e a cadeia nova 

o governo provincial teve que comprar ou arrendar perpetuamente terras de particulares, o 

mesmo aconteceu para ampliar ou construir prédios destinados a abrigar a burocracia 

imperial. O período em que tais negócios aconteceram com mais intensidade foi o final da 

década de 50, como demonstra o livro de notas referentes aquele período, que traz o Estado 

como comprador do agora valorizado solo urbano, que antes, em boa parte lhe pertencia. 

Quanto aos terrenos de mangues e marinha, com exceção de um ou outro ponto 

mais valorizado por circunstâncias específicas o governo fazia vista grossa para a 

população aí residente e que costumava sobreviver da pesca ou da coleta de crustáceos e 

moluscos. Contudo, não foram apenas os homens livres pobres que se apossaram dessas 

terras. Há casos em que proprietários de engenhos próximos acabavam por apropriar as 

terras desses sítios de homens livres colocando-os em uma situação semelhante a dos 

despossuídos “moradores dos engenhos”, no entanto estes casos são a exceção e não a 

regra no estuário do Paraíba.62        

  Por fim, entre as terras do Estado, estavam aquelas das Câmaras Municipais, 

muito embora, nas cidades e vilas mais antigas, boa parte delas, localizadas na Mata Sul da 

Paraíba, o patrimônio municipal havia sido dividido em lotes e distribuído como sesmarias 

                                                   
62 cf. Registro de terras da Freguesia de Livramento. N.º 199. Apud. TAVARES, 1989, p. 199. 
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de chãos para os primeiros habitantes da cidade. Estas sesmarias não deveriam constar no 

Cadastro Geral das Terras, muito embora algumas tenham sido efetivamente registradas, 

mesmo assim não havia como tais câmaras reivindicarem algum direito sobre estas terras, 

por que sobre elas não incidia nenhum tipo de imposto, até a criação da décima urbana, 

contudo, tal tributo se aplicava sobre as construções e não sobre o solo urbano e os baldios. 

Exceção feita apenas ao patrimônio da Câmara Municipal da Vila do Conde, cujas terras 

foram aforadas a índios e homens livres pobres no final do século XVIII. Tais terras, 

devido à extinção da Vila do Conde em 1846 e imediata anexação ao termo da Cidade da 

Paraíba, passaram para a administração dessa última, porém tais glebas cujos 

arrendamentos e aforamentos rendiam diminutos recursos eram mais um aborrecimento 

que uma fonte de renda para a câmara municipal, que se apropriou da administração da 

antiga Vila sem interferir diretamente em nada que tivesse importância. Tais aforamentos e 

arrendamentos raramente eram cobrados.    
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2.4.2 - Terras Particulares 

 

Ao comparar as concessões de sesmarias concedidas pela Coroa portuguesa de fins 

do século XVI ao início do século XIX com o registro geral de terras, ambos copiados e 

sumariados por João Lyra Tavares, a primeira constatação, óbvia, mas não pouco 

importante no que diz respeito à Mata Sul da Paraíba é que as outrora grandes sesmarias 

medidas por léguas e raramente por braças, encontravam-se em 1854-56, retalhadas e 

divididas, ou seja, a maior parte das propriedades registradas mediam-se por braças e não 

por léguas em decorrência da divisão efetuada por partilhas e heranças, uma vez que os 

Morgados63 haviam sido definitivamente extintos em 1835, depois de uma tentativa 

fracassada no Primeiro Reinado. Medida que pouco influiu no quadro fundiário da Paraíba, 

que possuía apenas dois Morgados, aquele instalado por Duarte Gomes da Silveira, 

batizado de “Salvador do Mundo” e o Morgado de Vila Nova, do qual não encontrei a 

origem e o instituidor. 

Outra característica das terras demarcadas em 1854-56 é que poucos foram os 

grandes proprietários que se apropriaram de terras devolutas, evidência de que as terras da 

Mata Sul da Paraíba tinham dono já no século XVIII, pois, às terras do Estado, apropriadas 

nos 28 anos decorridos entre a Independência e a Lei de Terras, foram os baldios urbanos, 

os antigos patrimônios municipais, os terrenos de mangues e marinha. Desse modo é 

possível acreditar no que dizem os registros de terras, cuja posse é justificada pelos 

proprietários como oriunda de herança ou compra, pois o quê se vê de um lado são as 

                                                   
63 Morgados eram as terras  legalmente vinculadas a uma família e que por essa razão não podiam ser 
alienadas ou divididas, mas apenas transmitidas aos descendentes diretos do fundador do morgado, o que 
impedia que tais terras saíssem das mãos da família do instituidor, que desse modo garantia a perpetuidade 
dos seus domínios.    
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melhores terras, terras de engenho, sendo divididas por membros de uma mesma família 

resguardando-se apenas a área mínima para o funcionamento de um engenho. Uma vez 

fracionados é mais comum que os engenhos e terras deles separadas troquem de mãos, 

contudo há sempre a referência a antiga propriedade a que tal ou qual sítio ou partido de 

cana pertenceu. Outras vezes os senhores de engenho vendiam parte da  propriedade para 

conseguir dinheiro de contado, é o que parece ter ocorrido com o Engenho do Meio. 

 Há ainda casos em que o engenho é desativado e as terras vendidas ou ainda em 

que o cumulativo fracionamento das terras, por apenas duas gerações, leva a desativação 

do engenho. Também não era raro que novos proprietários de antigas fábricas de açúcar 

tentassem comprar as terras em volta para reerguer um engenho de fogo morto. 

Muito embora, nas negociações para compra e venda de terras de engenho, era mais 

comum a presença de comerciantes, que, de antigos proprietários, pois na maior parte das 

vezes o dono do engenho estava endividado com algum comerciante, que não raro tornava-

se o novo proprietário de uma fábrica de açúcar, logo vendida ou arrendada. Na 

documentação que pesquisei, embora existissem negociantes-senhores de engenho, o 

trabalho agrícola era dirigido por prepostos e não pelo proprietário-negociante, em geral 

homem da cidade e não do campo.  

Desse modo, os comerciantes tornavam-se um importante agente produtor do 

espaço, como ficou referido no item anterior, causando um fenômeno novo na Mata Sul da 

Paraíba, ou seja, a separação operada entre o responsável pelo engenho e o dono da terra, 

que durante séculos foi a mesma pessoa, ou seja, o senhor de engenho; bem como aponta 

para o início da supremacia da cidade sobre o campo, pois se durante muito tempo, os 

senhores de engenho vinham invernar na capital, a partir da segunda metade do século 

XIX, são os comerciantes-proprietários, e funcionários públicos, que vão “veranear” nas 
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terras de recreio ou no interior da Província. Tal processo é muito lento, mais não deixa de 

marcar o início do desaparecimento da figura, “quase mítica”, do senhor de engenho dono 

de homens e terras.  

Da mesma forma que a figura do senhor de engenho vai muito lenta e 

progressivamente desaparecendo das fábricas de açúcar, os escravos, vendidos para as 

lavouras do sul, vão rápida e progressivamente sumindo dos canaviais; é o que demonstra 

o processo de criação de sítios ou lugares de homens livres pobres dentro dos engenhos, 

que continuou sendo uma constante na Mata Sul da Paraíba, substituindo os escravos e 

povoando de gente as terras onde a cultura da cana não era adequada, seja pela distância da 

fábrica de açúcar ou de rios, seja pela menor fertilidade das terras, porém  tal processo de 

ocupação somente era realizado com a plena autorização dos proprietários. Tais sítios que 

passaram por um crescimento acentuado no final do século XVIII deram origem a 

povoações (mais de 40 casas, mais ou menos 200 pessoas) e lugares em toda Mata Sul da 

Paraíba. 

O caso do sítio do engenho Espírito Santo, que ficava em frente a uma estrada que 

vindo do interior da Província levava a capital e que deu origem a Povoação de Cruz do 

Espírito Santo, é o caso mais evidente de como a presença desses despossuídos levou a um 

reordenamento espacial da Mata Sul da Paraíba. Caso semelhante foi a do sítio Cruz das 

Almas encravado nas terras do Engenho da Graça e situado defronte a estrada que saindo 

da cidade levava a Recife. 

No entanto, na maior parte dos casos, os homens livres pobres continuaram a ser 

um instrumento dos senhores de engenho da várzea. A maior parte deles permanecia nas 

terras, mesmo quando os engenhos mudavam de mãos. Eram peças quase indispensáveis 

do sistema que Koster, viajante inglês que percorreu boa parte do atual nordeste, descreveu 
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no início do século XIX. As terras, segundo o depoimento do viajante, eram divididas pelo 

proprietário, senhor de engenho, para cinco fins: “as matas, as terras de plantio de cana, as 

que são limpas para pastagens, as plantações para alimentação dos negros e as terras 

ocupadas pelos homens livres”64. Às vezes os homens mudavam de nome, mas não de 

vida, as terras a eles destinadas eram as mesmas. Ainda segundo Koster: 

 

A posição que essas pessoas tem nessas terras ocupadas é insegura e essa insegurança 
constitui um dos grandes elementos de poder que um latifundiário desfruta entre seus 
moradores. Nenhum documento é escrito mas o proprietário da terra autoriza verbalmente 
o morador a erguer sua casinha num terreno, habitando-a, sob condição de pagar uma renda 
mínima de quatro a oito mil-réis, um ou dois “guinéus”, ou pouco mais, e lhe permite 
cultivar o que possa fazer pessoalmente mas a renda aumentará se for auxiliado por 
alguém.Às vezes, na convenção verbal, dispõe-se que o rendeiro deverá prestar certos 
serviços em vez de pagar o foro em moeda.65  
 

Esse sistema de trabalho com suas infinitas variações continuou por todo o século 

XIX, com a cláusula quase pétrea que ao morador rendeiro, foreiro, arrendatário ou 

qualquer outro nome que se queira chamar é quase sempre vedado o acesso a terra. Em 

casos em que os engenhos são divididos e por um motivo ou outro desfabricados, os 

“moradores” acabavam sendo utilizados pelos novos proprietários como instrumentos para 

impedir invasões de outros despossuidos. 

O mesmo acontecia com as grandes propriedades que circundavam a cidade da 

Paraíba, terras que devido à distância de rios e a pouca fertilidade do terreno eram 

impróprias para o cultivo da cana e que sofreram um processo de fracionamento menor que 

as terras dos engenhos da Várzea do Paraíba. Eram as grandes propriedades Cuiá, Água 

Fria, Jacarapé e outras, que abrangiam apenas minúsculos sítios de homens livres 

                                                   
64 cf. KOSTER Vol. 2, 2003, p. 440. 
65 cf. KOSTER Vol. 2, 2003, p. 442, 443. 
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encarregados de zelar pelas terras do proprietário que em geral residia na cidade da Paraíba 

ou na várzea.  

Eram terras que mesmo na segunda metade do século XIX conferiam prestígio a 

quem as possuísse, ainda mais quando passaram a ser consideradas não de produção, mas 

sim de recreio, embora as antigas fazendas de praia e sítios de coqueiros, também 

estivessem incluídas neste caso. Nestas terras foram relativamente comuns as invasões de 

homens livres pobres, especialmente naquelas que pertenciam a Igreja, ou as Ordens 

regulares. 

Contudo, mesmo nas terras da Freguesia do Livramento, no estuário do Paraíba, em 

meio a mangues, camboas e riachos, onde era muito mais fácil que os homens livres se 

apropriassem do espaço e residissem em pequenos sítios, sem a obrigação do foro, alguns 

deles foram apropriados pelos senhores dos engenhos próximos. Foi o caso das terras da 

antiga aldeia da Utinga, dissolvida ainda no século XVIII e cujas glebas, no início da 

segunda década do século XIX ainda abrigava uma população significativa de índios de 

acordo com o livro de registro de batismo da Freguesia de livramento e que acabaram por 

ser apropriadas em algum momento entre 1812 e 1854, pois segundo o Cadastro  Geral de 

terras da Freguesia do Livramento, os sítios contíguos João Luiz, Pau Brasil, Alçapão, 

Sarapó, Tapira e Utinga foram registrados como propriedade de D. Antônia Francisca de 

Oliveira, porém, casos assim eram a exceção e não a regra no estuário do Paraíba, pois foi 

em grande parte a população despossuida que se apossou da faixa de marinha e dos 

mangues da Mata Sul da Paraíba. 

Quanto às formas de transmissão da propriedade, elas variavam desde a venda pura 

e simples, até as permutas e os contratos de hipoteca, que levaram a falência alguns 
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senhores de engenho.66 Os arrendamentos e aforamentos de engenhos inteiros, bastante 

comuns, constituíram-se em uma forma de manter a propriedade de terras sem ter a posse 

efetiva e a responsabilidade de levantar a safra. 

Bacharéis, filhos de senhores de engenho endividados, recém ingressos na política 

ou exercendo algum cargo público, costumavam utilizar os arrendamentos para possuir 

uma fonte de renda mais ou menos confiável e não passar pelas incertezas da agricultura.67 

Os aforamentos perpétuos eram mais comuns em terras de ordens religiosas. 

 

2.4.3 – Patrimônios Religiosos  

 

 Embora durante todo o Império Brasileiro, a Igreja continuasse subordinada ao 

Estado, o choque entre as duas instituições, ainda unidas pelo padroado, foi se tornando 

cada vez mais intensa, especialmente na segunda metade do século XIX, até atingir seu 

ápice com a questão religiosa, que resultou na prisão dos Bispos de Olinda e do Pará, por 

obedecerem ao vaticano e não as ordens do imperador, contudo as terras deixadas em 

legado para a Igreja eram administradas pelos religiosos e não sofriam a ingerência do 

Estado, o quê justifica a análise desses legados pios em um tópico separado, porém é 

preciso lembrar que tais legados, também conhecidos como patrimônios religiosos, eram 

destinados a três tipos de organizações religiosas independentes, embora todas católicas, 

ou seja: a Igreja secular, as irmandades religiosas, com destaque para a da santa casa de 

Misericórdia, que por reunir os homens mais ricos da Província tinha um vasto patrimônio 

                                                   
66 Ver o caso da falência de Samuel Hardman. Livro de Notas da Cidade da Paraíba referente ao período de 
1840 a 1846. cf. AIHGPB. 
67 Ver o caso do Engenho Caiongo. Livro de Notas na Cidade da Paraíba referente ao período de 1840 a 
1846. cf. AIHGPB. 
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e as ordens religiosas, cuja tradicional autonomia vinha sendo cerceada pelo Estado 

Brasileiro. 

 

2.4.3.1 – Terras das  
Freguesias  

 

Para que uma Freguesia fosse instituída era necessário que o Estado ou particulares 

doassem  alguns bens, que formariam o seu patrimônio, em geral, constituído de casas e 

terras, que alugadas no primeiro caso e aforadas no segundo, garantiam alguma renda fixa 

para a execução digna dos serviços litúrgicos.O patrimônio inicial podia ser acrescido de 

doações dos devotos. Nas Freguesias mais antigas boa parte do patrimônio inicial já havia 

sido alienado, seja para reconstrução ou reforma da Matriz da Paróquia ou de algumas de 

suas capelas, seja por incúria dos párocos administradores. Desse modo era diminuto ou 

inexistente o patrimônio das Freguesias da Mata Sul da Paraíba. 

A Freguesia de Nossa Senhora das Neves, talvez em virtude da sua antiguidade, por 

ocasião da regulamentação da Lei de Terras, já não possuía patrimônio, pois este tinha 

sido, alienado ou vendido para suas seguidas reconstruções ou devido às incertas mais 

nunca ausentes contribuições financeiras da Coroa Portuguesa e com a independência, do 

Estado Imperial, que garantiam a sobrevivência da mesma; pois em 1854 quando o 

governo provincial quis saber o patrimônio da dita freguesia, a resposta do pároco foi que 

“não encontrei um só bem de raiz, em que se tiver feito o seu patrimônio, ou que lhe fosse 

dada por esmola ou por outro qualquer título.”68 

                                                   
68 APEPB. Cx.032 (1854). 
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Passados cinco anos, a situação dos rendimentos da fábrica69 da referida matriz, não 

era muito animadora, pois, segundo o pároco em 1859 

 

O rendimento da fábrica da matriz de Nossa Senhora das Neves não chegava a  mais de 34 
a 40$000 rs, anualmente, fábrica esta proveniente de 400 rs, que pagava quem tivesse que 
sepultar um adulto livre – em outro tempo havia um imposto de 4$00 rs que segundo me 
informaram, pagavam antigamente os negociantes de grosso trato para cada pipa de vinho 
que aqui vendiam, e cuja soma era aplicada à fábrica, mas este imposto já há muito 
caducou – só tem dado para suprimento de vinhos, água, hóstias, ceras, lavagens e 
engomados de roupa e de tudo o mais de que a matriz necessitava a diminuta quantia de 
52$000 rs anuais.  

 

Ou seja, servia apenas para cobrir as despesas indispensáveis da igreja. 

Já a Freguesia de Nossa Senhora da Penha de França de Taquara, segundo 

declaração do vigário Manoel Viriato de Araújo, possuía como patrimônio, em 1856, 

apenas um sítio de coqueiros. 

A Freguesia de Nossa Senhora do Livramento possuía igualmente um sítio como 

patrimônio, este de mais ou menos meia légua de terras segundo o vigário Carolino 

Antônio de Lima Vasconcelos, em 12 de julho de 1852. 

Das demais freguesias da Mata Sul da Paraíba: Nossa Senhora do Pilar, Nossa 

Senhora Rainha dos Anjos de São Miguel de Taipú, Nossa Senhora da Conceição de 

Alhandra, e Nossa Senhora da Conceição da Jacoca, não encontrei referências, nem na 

historiografia, nem na documentação que pesquisei sobre seus respectivos patrimônios. 

Quanto à de Santa Rita, ao que parece o patrimônio da irmandade da referida santa foi 

anexado ao da matriz, tendo sido criado um único patrimônio vinculado ao nome da 

“Gloriosa Santa Rita”. 

 

                                                   
69 Rendimento aplicado à manutenção dos serviços litúrgicos de uma Igreja, oriundo do dízimo religioso, de 
doações dos fieis, ou no caso específico da referida matriz, também de imposto criado para assegurar-lhe um 
rendimento certo, o quê só era possível, em decorrência do Padroado. 
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2.4.3.2 – Encapelados e 
Terras dos Santos 

 

Também foi prática comum, em toda a Mata Sul da Paraíba, à doação, feita por 

devotos agradecidos, de toda sorte de bens (sítios, partidos de cana, casas e dinheiro), a 

determinado santo, igreja ou capela que o tinha como orago.  

No primeiro caso, o beneficiário da doação era o próprio santo, cujos bens, 

inalienáveis, eram administrados pelo responsável pela Igreja ou capela mais próxima, que 

tinha tal santo por patrono, fosse ela vinculada a uma ordem religiosa, a uma irmandade ou 

a uma freguesia. O dinheiro deveria ser aplicado e os juros investidos na manutenção da 

referida capela, os sítios ou partidos de cana deveriam ser arrendados e casas alugadas, 

sendo o rendimento oriundo de tais atividades revertidas para a manutenção da referida 

capela ou Igreja.  

No segundo caso, o procedimento era o mesmo, porém as doações eram feitas à 

capela ou Igreja e não diretamente ao santo e estavam vinculadas a que os religiosos 

responsáveis pela Igreja, rezassem um número pré-determinado de capelas de missas70 pela 

alma do doador depois de sua morte, ou pela de quem ele designasse. Tais bens no entanto 

podiam ser alienados, uma vez que o sacerdote fizesse a vontade do devoto, porém, 

vendidas ou não, o rendimento de tais legados pios deveriam ser utilizados para sustento da 

Igreja, a que tinha sido doada.  

As terras doadas, de maneira geral, não eram muito extensas e por isso foram 

comumente arrendadas a homens livres pobres, revertendo o dinheiro oriundo dos 

arrendamentos para a manutenção, como já foi dito, da Igreja ou capela a que estava 

vinculado tal legado. Segue uma lista de parte dos encapelados e terras de santos da Cidade 

                                                   
70 Daí tais patrimônios serem conhecidos como encapelados. Uma capela de missas equivalia a sessenta 
celebrações em memória de quem o doador designasse. 
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da Paraíba do Norte e seu termo, enviada ao governo provincial em 20 de abril de 1841, o 

que permite perceber o quão comum era essa prática: 

 

Uma sorte de terras no lugar denominado Picão com o ônus de doze missas anuais por alma 
do instituidor Bernardo Pereira Godinho, e de dar azeite para a lâmpada da senhora do Bom 
Sucesso da capela do dito lugar nos dias de sábado até os domingos a horas de missas. 
Uma porção de terras na praia do Fagundes com o ônus de seis missas cada ano por alma 
da instituidora Ana da Cunha Camelo, arrendada em praça por cento e dois mil e quatro 
centos reis, e o produto entregue aos religiosos do Mosteiro de São Bento desta cidade, 
ficando sujeito ao dito encargo. 
Outra porção das mesmas terras com vinte e cinco braças de testada e uma légua de fundo, 
com o ônus de duas missas cada ano por alma da instituidora Ana da Cunha Camelo, 
vendida ao Padre Joaquim José de Oliveira, ficando este sujeito ao encargo. 
Uma porção de terras no Hospício de Nossa Senhora da Guia com o ônus de doze missas 
cada ano, pelas almas dos instituidores Domingos Alves e sua mulher Catharina Barboza, 
encarregada aos religiosos da reforma de Nossa Senhora do Carmo desta cidade da Paraíba. 
Uma propriedade de terras com coqueiros na praia de Lucena doada a Senhora Santa Ana 
ereta na Capela do Hospício de Nossa Senhora da Guia com o ônus de dizerem os 
religiosos do mesmo hospício quinze missas anualmente por alma da instituidora Maria 
Soares. 
O partido denominado Saramago, e outros obrigados ao Engenho dos Reis instituído por 
Ana da Silveira de Moraes, com o ônus de uma capela de missas por alma de Francisco 
Camelo Valcacer, e Christovão de Albuquerque. 
Os Engenhos Novo, e Velho, e várias porções de terras que instituiu Duarte Gomes da 
Silveira com o ônus de quatro missas em cada semana, ditas na capela de Sam Salvador do 
Mundo, erigida na Santa Casa de Misericórdia desta cidade, e uma missa cantada com 
prédica no dia seis de agosto de cada ano, e um reponso no fim da missa. 
Um sítio de coqueiros na praia do Guagirú Município da Vila de Alhandra instituída por 
Antônio Cabral de Vasconcelos e Irmandade de Nossa Senhora dos Prazeres da Taquara 
com o ônus de cinco missas em cada ano. 
Uma légua de terras no Cabo Branco onde se acha a ermida de Nossa Senhora da Penha 
instituída por Ana Maria dos Prazeres em benefício da dita ermida  com o ônus de uma 
capela de missas anual por alma da instituidora. 
Um sítio de coqueiros no lugar do Oiteiro no Engenho Tabu com o ônus  de seis mil reis 
para a capela de Santa Rita, instituído por Manoel Pinheiro Maxado. 
Um sítio de terras na Praia de Santa Rita instituída por doação a capela da dita Santa pelo 
padre Antônio Filgueira de Vilhena para se dar seis mil e quatro centos reis anualmente 
para ........ e paramentos da dita capela.71 
 

2.4.3.3 - Terras das 
Irmandades 

 

                                                   
71 Relação dos encapelados que se encontravam registrados nos livros cartoriais, até a data de 20 de abril de 
1841, conforme atesta o escrivão da Provedoria: José Francisco de Moura, a mando do Juiz do Civil e 
Provedor das Capelas Antônio Thomas de Luna Freire.  APEPB. Cx. 032 (1854). 
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2.4.3.3.1 – Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia  

 

A irmandade da Santa Casa de Misericórdia, comum a toda cidade de alguma 

importância no Império português, e fundada na cidade de Nossa Senhora das Neves ainda 

no século XVI, congregava as pessoas mais ricas da Capitania, a elite de proprietários 

rurais. Era muito prestigioso ter assento no consistório da instituição, que com as doações 

de seus irmãos, seja em dinheiro, seja em terras, passou a oferecer a população urbana 

alguns serviços indispensáveis, como: o hospital, que servia também como asilo de loucos; 

a criação dos enjeitados e a inumação de indigentes. 

As terras deixadas pelos irmãos como legados pios para a Santa Casa eram aforados 

ou arrendados, sendo o valor dos foros utilizados para a manutenção das atividades 

caritativas da irmandade. Durante os anos da colonização a irmandade recebeu, em 

momentos de apertura financeira, alguma ajuda da Coroa Portuguesa. Durante o Segundo 

Reinado a ajuda governamental se transformou em dotação orçamentária, repassada 

anualmente para a instituição. A maior parte das terras da Santa Casa, muitas delas 

esbulhadas por décadas de descaso dos administradores, se encontravam no perímetro 

urbano da cidade da Paraíba em 1856, data em que foram registradas, mas havia muitas em 

litígio, que ficavam nos arredores da cidade. As terras urbanas da Santa Casa foram 

registradas no Cadastro Geral de Terras n.º 114 e demonstram como boa parte da cidade da 

Paraíba cresceu em suas terras: 

 

Começa o patrimônio do cunhal da casa pertencente que foi do finado Padre Antônio 
Lourenço na rua da Cadeia ao leste até o marco, que divide os terrenos de Nossa Senhora 
do Carmo, e está contíguo ao muro de Joaquim da Silva Coelho, seguindo daí a encontrar 
com o marco, que está ao sul da extrema do mesmo Joaquim da Silva Coelho, que limita 
com o foreiro José Pedro Rodrigues da Silva, partindo em linha reta o meio d’Alagoa a 
entrar com o proprietário Alexandre José Gonçalves Bastos, ao nascente e ao sul com terras 
de Manoel Caetano Veloso, e daí seguindo o rumo do poente até o marco, que está na rua 
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das Mercês, confronte a porta principal da Igreja do Colégio, compreendendo assim toda a 
rua das Mercês pela parte do nascente, e pela do poente com exceção do beco das Mercês 
até o último quintal das casas do Patrimônio do Rosário: continuando do quintal de José 
Jacinto dos Reis, até o cunhal do hospital, e pela rua Direita desde a casa de Manoel 
Caetano Veloso até o beco do hospital, que lhe fica ao norte. Continua o patrimônio do 
marco colocado na rua das Trincheiras, da parte do nascente com a marca. – A. B. – 
seguindo para o sítio Jaguaricumbe ao poente do rio Jaguaribe, e daí para o sul seguindo o 
rumo do mesmo rio compreendendo todo lado dele da parte do norte até se encontrar com 
terras do Engenho de Nossa Senhora das Graças, limitando com um marco de pedra, 
colocado na extrema do sítio foreiro a Francisco Antônio Fernandes, e seguindo deste 
marco para o poente pelas testadas das terras do mesmo engenho a encontrar com o marco 
colocado no riacho com as marcas –N.S.G.- partindo para o norte pelo mangue que divide a 
Ilha de José Velhote, o marco da mesma Santa Casa, que divide as terras de João José de 
Almeida, ou o padre Mathias Leal de Lemos, seguindo para o nascente ao marco colocado 
junto a cacimba do povo, continuando o rumo até o marco colocado na rua das Trincheiras, 
que divide com terras do mesmo Padre Matias, e deste marco para o norte com o primeiro 
somente declarado - A.B.- Possui mais metade do sítio Arassá na praia denominada Ponta 
de Lucena. Assim também os partidos – Retiro – e Outeiro, e Saramago encravado no 
Engenho dos Reis.72  
 

Contudo, como já foi dito, as terras da Santa Casa atingiam também os arredores da 

capital, tais terras, mal demarcadas, ensejaram conflitos freqüentes entre a Santa Casa, na 

figura de algum administrador mais zeloso e os arrendatários, foi o caso do sítio Oitizeiro 

na estrada da Cruz das Almas, como demonstra o entrevero entre a comissão de terras da 

irmandade e a arrendatária do terreno. Assim: 

 

A comissão nomeada pela mesa administrativa da santa Casa de Misericórdia para medir os 
verdadeiros limites do sítio Oitizeiro na estrada da Cruz d’almas, e terras do patrimônio do 
mesmo pertencente por enfhiteuza à viúva D. Torquata Possidônia de Seixas Neiva, indo 
ontem dar cumprimento as determinações da mesa, foi repelida com violência por o 
enphiteuza do sítio Engenho do Sul, acompanhados de seus irmãos e apaniguados.73 

 

Foi necessário o auxilio da Força pública para que as medições fossem efetuadas. 

Os litígios se deram ainda com José Luis Pereira Lima, senhor do Engenho da Graça e com 

                                                   
72 TAVARES, 1989, pp.745,746. 
73 Ofício da Comissão de terras da Santa Casa de Misericórdia para o Provedor da referida instituição, em 
que são relatadas as dificuldades em averiguar os verdadeiros limites das terras aforadas. O documento é 
datado de 29 de junho de 1854. .APEPB. Cx.032 (1854). 



 

 

153 

Manoel Caetano Veloso, um dos proprietários do sítio Jaguaribe, como demonstra o 

seguinte documento: 

 

Existe uma demanda sobre limites do patrimônio com o senhor do Engenho Graça, José 
Luiz Pereira Lima e cujos autos me não tem sido possível descobrir, existindo somente 
deles reminiscências em algumas pessoas, sendo aliás quase todos acordes em sustentar, 
que as terras do patrimônio chegavam antigamente ao lugar = Cruz de Almas = ; sendo 
certo que hoje pouco alcançam, além do lugar chamado = Outeiro =. Pende também um 
litígio com o Major Manoel Caetano Veloso, proprietário do sítio = Jaguaribe = o qual 
obteve uma sentença a seu favor na primeira instância que se acha embargada. Também 
existiam dúvidas, aliás mui fáceis de resolver, entre a Santa Casa, e Alexandre  José 
Gonçalves Bastos sobre os limites do sítio = Alagoa = daquele com terras do patrimônio. O 
terreno do patrimônio nesta cidade é dividido em sortes para aforamento perpétuo para 
sítios ou casas ; e esses aforamentos de antiga data, pagam um foro mui diminuto, em 
atenção aos correntes, e que não é ressarcido pelos laudêmios, por que em sua máxima 
parte não tem prédios de valor. Como muitos tinham caído em comisso por falta de 
pagamento de foro, ou por haver sido transferido o domínio útil sem o consentimento da 
mesa, entendi conveniente reavaliar os aforamentos dos que nele houverem incorrido, 
aumentando-lhe o foro. Muitos foreiros tinham terreno superior aos de seus aforamentos, e 
outros se apossavam dele sem título algum; entretanto que nada constava dos livros da 
casa, e quando muito somente do de contas correntes o quanto pagava o foreiro. Também 
estão ainda desaproveitados e sem venderem ao pio estabelecimento, os três partidos – 
Retiro, Outeiro e Saramago – no Engenho dos Reis, propriedade do senhor Barão de 
Maraú.74  
 

No entanto, apesar dos muitos litígios envolvendo terras de sua propriedade a Santa 

Casa não abdicou da política de aforar seus bens para obter recursos, o que era prática 

antiga e costumeira da irmandade, que se constituía assim em importante agente produtor 

do espaço urbano da Cidade da Paraíba. 

 

2.4.3.3.2 - Terras das demais 
irmandades religiosas 

 

Seguindo  o exemplo da “fidalga” Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, era 

comum que toda e qualquer irmandade, mesmo a dos negros, possuísse patrimônio, em 

                                                   
74 Relatório do Provedor da Santa Casa de Misericórdia Lindolfo José Correia das Neves acerca das terras da 
referida instituição, enviada ao Presidente da Província Francisco de Araújo Lima. APEPB. Cx.042 (1862).  
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geral em casas, sobretudo se a instituição funcionasse na Cidade da Paraíba, contudo, as 

irmandades da várzea, quase sempre possuíam terras, muitas vezes doadas por grandes 

proprietários e senhores de engenho, e em seguida aforadas a homens livres pobres. O 

dinheiro dos foros era destinado aos cofres das irmandades. Tais terras em geral não eram 

de grandes dimensões, mas pequenas porções espalhadas ás vezes por mais de uma 

freguesia, no entanto eram suficientes, ao menos em alguns casos, para formar pequenas 

povoações de despossuídos, empregados na lavoura da cana em ocasiões de maior 

necessidade de mão-de-obra. 

Em virtude da verdadeira devassa realizada pelo Estado Imperial sobre o quadro 

fundiário da Província em decorrência da Lei de Terras de 1850, posso afirmar que 

vincular terras ao patrimônio das irmandades era algo comum na Mata Sul da Paraíba. 

Exemplo dessas práticas são: o sítio de terras administrado por Manoel Antônio dos 

Santos, tesoureiro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Taquara, cujas terras 

foram registradas no Cadastro Geral em 30 de junho de 185675; o sítio de terras registrado, 

em 11 de julho de 1856, por Antônio Rabelo de Oliveira, procurador da Irmandade da 

Gloriosa Santa Rita76 e as duas pequenas porções de terra em derredor da capela de Nossa 

Senhora da Conceição, um deles doado pelo Tenente Coronel José Narcizo de Carvalho e 

ambos registrados, em 10 de julho de 1856, por Manoel Lourenço de Almeida, procurador 

da dita irmandade.77 

 

2.4.3.4 - Terras das Ordens 
Religiosas 

 

                                                   
75 TAVARES, 1989, p. 46. 
76 TAVARES, 1989, p. 274. 
77 TAVARES, 1989, p. 271. 
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Foram quatro as ordens religiosas que se instalaram na Paraíba, ainda nos primeiros 

anos da colonização: a Companhia de Jesus, os Carmelitas, Beneditinos e Franciscanos. 

Os Jesuítas, expulsos duas vezes da Capitania, a primeira vez em 1593, tendo 

retornado em 1708, e a última em 1759, tiveram, depois da segunda expulsão, suas terras 

leiloadas em hasta pública. Possuíam fazendas na ribeira do Mamanguape, no Cariri e boa 

parte das terras ao sul da cidade da Paraíba, por onde a capital passou a se expandir com 

constância e vagar em todo o século XIX. 

Dos franciscanos, cuja documentação existente na Paraíba, é pouco numerosa, só há 

o registro da sua primitiva sesmaria, praticamente intacta até a atualidade, constituindo o 

sítio da referida ordem e uma casa doada por alguns devotos ao patrimônio da instituição.  

À pobreza franciscana, justificada talvez pela escassez das fontes, se contrapõe a 

opulência de Beneditinos e Carmelitas, que, segundo a documentação, foram os mais 

beneficiados com as doações dos devotos, aqueles mais ciosos das suas propriedades que 

os últimos. 

Em 1856 os Beneditinos possuíam grande parte das terras do Tambiá, noroeste da 

cidade, constituindo o outro eixo de crescimento urbano da capital, no século XIX; além de 

boa parte do primitivo núcleo da cidade da Paraíba, conforme registro de suas terras 

“urbanas” no Cadastro Geral das terras, anotado respectivamente por João Lyra Tavares 

sob o número 83 e 84.78 Possuíam ainda o Engenho Maraú, arrendado perpetuamente, na 

Freguesia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos de São Miguel de Taipú; o Engenho 

Prazeres, também arrendado, este na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Jacoca; 

a Ilha da Restinga; o terreno São Bento de baixo, na Freguesia de Santa Rita. E ainda os 

                                                   
78 TAVARES, 1989,  pp.731,732. 
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sítios Cruz do Peixe, Boa Vista e outros, estes últimos sem escritura pública, pois segundo 

o Abade eram terras para recreio e não para dar lucros. 

 A história das terras do Mosteiro de São Bento, doadas ou compradas, pode ser 

acompanhada devido à publicação do Livro de Tombo da instituição, em que fica evidente 

o enfraquecimento dessa ordem, devido à estreita supervisão das autoridades do Império. 

Basta dizer que durante o Segundo Reinado não podiam admitir noviços ou negociar com 

suas terras sem a aprovação do Estado. Desse modo, acabaram por não poder administrar 

diretamente seus bens, que foram um a um sendo aforados, a começar pelas terras “semi-

urbanas” do Tambiá, que foram arrendadas a gente pobre da capital; em seguida chegou a 

vez das boas terras de engenho, acima citadas, aforadas a ricos proprietários da várzea, 

alguns perpetuamente, de modo que aos poucos, mesmo estas terras foram esbulhadas por 

esses homens poderosos. José Teixeira de Vasconcelos, ganhou o título de Barão de 

Maraú, engenho que nas mãos dos Beneditinos havia sido o melhor da várzea e que em 

meados do século XIX, encontrava-se perpetuamente arrendado aquele rico proprietário. 

Os Carmelitas também não tiveram grande sucesso na administração de seus bens, 

foram piores administradores que os Beneditinos. Segundo o Padre João do Rego Moura, 

encarregado de informar as autoridades sobre as posses do Mosteiro em 1864, os religiosos 

sob sua tutela possuíam algum patrimônio em casas na cidade da Paraíba, uma grande 

porção de terra na Província do Ceará, da qual não recebiam rendimento algum e o 

Engenho Itapuá, vendido, naquela data, há uns vinte anos e de forma irresponsável.79 O 

administrador, em carta enviada ao Presidente da Província, desculpa-se com a autoridade 

provincial por não ter tido tempo de ler por completo o livro de tombo da referida 

instituição e dar a relação completa dos bens. Caso assim tivesse procedido descobriria 

                                                   
79 APEPB. Cx. 044 (1864). 
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que, além das terras contíguas ao convento, que serviram em fins do século XIX ao 

crescimento leste da cidade e as terras contíguas ao Mosteiro da Guia, na Freguesia de 

Livramento, os Carmelitas possuíam ainda vasta propriedade de terras doada ainda em fins 

do século XVI, nos extremos do termo da cidade da Paraíba, nas margens do rio Gramame, 

imediações da Vila do Conde.80 Estas terras que não foram apossadas pelos religiosos, 

serviram desde o inicio do século XIX para abrigar o Quilombo de Paratybe. 

 

2.4.4 – Terra dos 
Quilombolas 
 

Como já assinalei no primeiro capítulo, em fins do século XVIII, segundo a 

documentação, existiam dois quilombos na Mata Sul da Paraíba, o quilombo de Paratybe, 

cujos moradores, segundo Archimedes Cavalcante, atacavam os viajantes e pequenos 

comerciantes que faziam o trajeto Cidade da Paraíba-Recife e o quilombo do Guajú81, o 

primeiro deles ainda no termo da capital e o segundo e menos conhecido em terras da Vila 

do Conde.  

A documentação sobre tais quilombos é muito rara, porém, as terras onde o 

quilombo de Paratybe se localizava, embora pertencente aos Carmelitas, conforme doação 

dos primeiros proprietários portugueses, ainda no século XVII, foram legalizadas por 

ocasião da Lei de terras por muitos posseiros, entre eles o mulato João José Pereira de 

Carvalho, que registrou duas propriedades, uma em seu nome e da esposa Marcelina 

                                                   
80 TAVARES, 1982. 
81 A documentação que pesquisei é extremamente lacônica, sobre o quilombo do Guajú, fazendo a ele uma só 
menção, em documento de 1799. cf. APEPB, Cx 01. (1771-1799). Talvez o antigo quilombo do Guajú tenha 
dado origem à comunidade quilombola, que ainda resiste na zona rural do município do Conde, contudo a 
quase inexistência da documentação, torna isto apenas uma possibilidade histórica.  



 

 

158 

Ramos de Oliveira, denominada Mussumagro e a outra propriedade, denominada 

Paratybe,82em  nome de uma mulher chamada Maria Rosa da Conceição Carvalho83.  

Essas duas propriedades, habitadas, quase exclusivamente por negros, originaram 

os atuais bairros, que possuem a mesma denominação; os moradores mais antigos dessas 

comunidades, provavelmente são descendentes dos primeiros quilombolas, pois nem a 

documentação, nem a historiografia, descrevem uma expedição punitiva para destruir o 

referido quilombo, como aquela realizada em 1851, contra o quilombo de negros do 

engenho Espírito Santo e que embora laconicamente a historiografia aponta.84 Sendo 

assim, ao menos alguns quilombolas, embora as fontes não esclareçam como, foram não só 

importantes agentes produtores do espaço, como também se tornaram proprietários do 

disputado solo da Mata Sul da Paraíba.   

 

2.4.5 – Patrimônios Indígenas  
(Aldeamentos) 

 

Em 22 de março de 1856, ao registrar seu sítio de terras e coqueiros na praia do 

Guagirú, Bernardino José de Sena afirma que sua propriedade confina ao norte “com terras 

de que vários se tem apossado, mas cujo verdadeiro dono se ignora quem seja”.85 O 

referido proprietário não explica se suas terras foram adquiridas mediante compra ou 

herança, no entanto, fornece um informe valioso sobre o quadro fundiário das terras, das 

três vilas de índios que cercavam o termo da cidade da Paraíba: Taquara, em que estava 

localizada a referida propriedade, Alhandra e Jacoca, ou seja, indica como terminou o 

processo, iniciado em fins do século XVIII, por meio do qual as terras dos indígenas, 

                                                   
82 TAVARES,1989, pp. 695, 696.  
83 Segundo os atuais moradores do lugar, possíveis descendentes dos quilombolas, Maria Rosa da Conceição 
Carvalho, seria amante de João José Pereira de Carvalho. 
84 PINTO, 1977, p. 204. 
85 TAVARES, 1989, p. 31, 32. 
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foram continuamente apropriadas, tanto por senhores de engenho, quanto pelos homens 

livres pobres.   

As terras destas Vilas, em fins do século XVIII, a princípio pertenciam a poucos 

grandes proprietários que haviam adquirido as melhores glebas, onde funcionavam meia 

dúzia de engenhos e a grande data de terras dos índios tabajaras, estabelecidos na Jacoca, 

sendo o restante doado como patrimônio às referidas Vilas e pelas suas autoridades, 

aforadas aos demais indígenas.  

Em fins do século XVIII, conforme já referi no primeiro capítulo, estas terras foram 

oferecidas aos homens livres pobres, “caboclos”, que ali se fixassem para cultivar a terra e 

civilizar os índios, o que provocou a ira do Desembargador Gregório José da Silva 

Coutinho em documento datado de 24 de março de 1800 e por mim transcrito. Na ocasião 

o desembargador pregava a expulsão dos “caboclos” sob a alegação de que eles 

corrompiam os índios com seus costumes.  

No entanto, por muitas décadas, tais caboclos continuaram a conviver com os 

índios e a misturar-se com eles, chegando mesmo a invadir juntamente com alguns 

senhores de engenho a grande data de terra dos tabajaras. As queixas de tais índios pelos 

esbulhos sofridos em seu patrimônio eram freqüentes, porém apenas duas atingiram 

ouvidos atentos na corte. 

A primeira delas, formulada contra as arbitrariedades dos proprietários da família 

Carneiro da Cunha foi feita em 1854 e é reputada falsa pelo subdelegado da Vila do Conde 

(Jacoca), como o seguinte documento atesta: 

 

Em resposta ao ofício de V. S.ª de 16 do corrente em que de mim exige informações acerca 
da queixa que me dizem em seu citado ofício haver feito o Regente dos índios desta 
povoação Francisco Alves de Carvalho ao Exmo. Presidente da Província contra o 
Tenente-Coronel Manoel Florentino Carneiro da Cunha, de haver este não só obstado de 
morarem e plantarem alguns índios em seus sítios – Barra de Grau - , e em outros muitos 
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lugares, como até de usarem de pescarias, tenho de informar a V. S.ª que, sendo o motivo 
de uma tal queixa até aquela data por mim ignorada, passei mui séria e 
circunstanciadamente a indagar a respeito de tal objeto, e , tendo obtido em resultado o 
perfeito conhecimento de ser aquela queixa inteiramente falsa e caluniosa, assim o levo ao 
conhecimento de V.As., perante quem seja-me lícito ponderar, que é em verdade 
sobremaneira revoltante que aquele Regente, abusando dessa graduação que diz exercer a 
respeito dos índios entre os quais vive, mas trepidasse em ter o arrojo, e a inqualificável 
ousadia de avançar a tamanha falsidade e perante a primeira autoridade da Província. É, 
pois, também que se me oferecer informar a V.S.ª com que mais aproveitando-me deste 
oficial ensejo, respeitosamente me congratulo.86 
 

A segunda queixa é sobre os abusos de um outro proprietário, o Tenente-Coronel 

Antônio Quirino de Souza, acusado pelo jornal “A Imprensa” de ter espancado alguns 

índios. O documento transcrito da correspondência reservada do Presidente da Província 

com o Ministro da Justiça em 1859, foi escrita nos seguintes termos: 

 

Em cumprimento do Aviso reservado de V.Excia. expedido em 17 de maio último, 
relativamente a denúncia, que o n.º 135 da “Imprensa”fez de atos de barbaridade praticadas 
pelo Tenente-Coronel Antônio Quirino de Souza contra os índios da Freguesia da Jacoca, 
tenho a honra de apresentar  a V.Excia. o incluso ofício por cópia do Dor. Chefe de Polícia, 
a quem mandei sindicar da exatidão de semelhante denúncia. Dele V. Excia. se servirá de 
ver que algumas violências se tem dado da parte do dito Tenente-Coronel contra os índios, 
no intuito, diz ele, de manter o seu direito: mas não tem havido até hoje espancamentos, 
nem ofensas. Os índios queixaram-se do Tenente-Coronel ante o Juiz Municipal do termo 
desta capital, e o processo corre a seus termos. O referido artigo da “Imprensa” exagera, e 
da importância demasiada a questão, que aliás já foi competentemente decidida, como 
consta do Aviso do Ministério do Império, expedido pela Repartição Geral de Terras 
Públicas em 15 de julho próximo pretérito.87 
 

As queixas sobre os esbulhos sofridos pelos índios não apenas da Jacoca, mas 

também de Mamanguape seguem incomodando as autoridades que tem que prestar contas 

ao Ministro da Justiça e a secretaria de demarcação das terras públicas, de modo que o 

Imperador resolveu extinguir os aldeamentos e distribuir as terras em pequenos lotes aos 

                                                   
86 APEPB. Cx. 032 (1854). 
87 Correspondência reservada do Presidente da Província da Paraíba Ambrózio Leitão da Cunha ao Barão de 
Muritiba, Ministro e Secretário do Estado dos Negócios da Justiça em 12 de agosto de 1859, tratando dos 
supostos maus-tratos que estavam sofrendo os índios da Jacoca. Livro para  registro da correspondência 
reservada da Presidência da Província com as autoridades e pessoas de fora da mesma Província. Jun de 1859 
- mar de 1864. cf. APEPB. 
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índios e conforme a documentação enviada ao Presidente da Província a 8 de fevereiro de 

1862, tudo deveria ser encaminhado para a eficácia de tal medida nos seguintes termos: 

 

Sua Majestade o Imperador, a quem foram presentes as petições dos índios dos diversos 
aldeamentos dessa Província, que amargamente se queixaram do esbulho das terras do 
patrimônio, que primitivamente foi parte das câmaras de alguns municípios, considerando, 
a vista das informações, que as acompanharam, que os mesmos índios se acham na 
circunstância de entrarem no jogo dos direitos que competem a todos os brasileiros, houve 
por bem determinar, ouvido o parecer do conselheiro consultor dos negócios deste 
ministério, que seja V. Excia autorizado a extinguir os referidos aldeamentos, distribuindo 
a cada família no ponto, onde já possua casa e lavoura, bem como os solteiros maiores de 
vinte e um anos, que tenham economia separada, terreno suficiente, que não abranja mais 
de sessenta mil e quarenta braças quadradas e seja em geral de vinte e duas mil e 
quinhentas, que ficarão sendo propriedade desses indivíduos depois de cinco anos de 
efetiva residência e cultura, cessando, depois de feita esta distribuição de terreno, toda a 
jurisdição do Diretor Geral e dos diretores parciais sobre o território e habitantes das 
Aldeias. Oportunamente será nomeado um engenheiro que, a vista das competentes 
instruções, terá de ser por V. Excia. encarregado assim da medição e demarcação dos lotes, 
como dá aviventação dos sesmos das sesmarias pertencentes aos referidos aldeamentos, 
devendo as terras que sobrarem, logo que terminarem os contratos de arrendamento, a que 
por ventura estejão sujeitos, ser vendidos pela Tesouraria da Fazenda de acordo com as 
determinações de V. Excia. a quem mais vantajosas condições oferecer para este fim, 
aquela repartição averiguará quais sejão os terrenos arrendados e quais os desembaraçados, 
e tomará as contas de receita e despesa havidas nos estabelecimentos, considerando nulos 
quaisquer aforamentos de terras de aldeias feitas pelas câmaras municipais ou quaisquer 
outras autoridades. O que tudo comunico a V.Excia. para sua inteligência e devida 
execução.88 
 

 Essa resolução é confirmada por um ofício, datado de 5 de novembro de 1864, que 

descreve o modo de demarcar as terras e indica os funcionários para realizar tal tarefa que 

é assim regulamentada:  

 

...tenho encarregado o Bel. Antônio Gonçalves da Justa Araújo, que seguirá para aí, de 
proceder à medição e descrição em referência aos terrenos de domínio particular nas 
sesmarias, que constituem aquele patrimônio, verificando e fixando os limites tanto dos 
aforamentos e arrendamentos ora existentes e outros títulos, como das posses alegadas 
pelos índios, colocando os necessários marcos no intuito de se evitarem dúvidas futuras, e 
observando, quanto for possível, os preceitos dos regulamentos de 30 de jan. e 8 de maio 

                                                   
88 Ofício enviado pela Diretoria das Terras Públicas e Colonização, do Ministério da agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, na pessoa de Bernardo A. N. de Azambuja ao Presidente da Província da Paraíba Manoel 
Felizardo de Souza e Melo, datado de 08 de fevereiro de 1862, comunicando a decisão de Sua Majestade o 
Imperador D. Pedro II, extinguir os aldeamentos.  APEPB. Cx. 045 (1864). 
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de 1854 e Instruções de 19 de dez de 1855, para que assim se satisfaça a recomendação do 
dito aviso. Afim de prevenir embaraços ao mencionado engenheiro no desempenho de sua 
comissão, convém que V. Excia. o nomei Juiz comissário, estabelecerá um prazo para a 
medição das terras sujeitas á revalidação ou legitimação, sendo certo que segundo o 
disposto no Decreto n.º 2105, de 13 de fev. de 1858, compete ao mesmo Juiz Comissário 
intervir nas questões de terras, que confinam com as devolutas, sujeitas ou não as 
supracitadas formalidades. Ao referido engenheiro mandará V. Excia. abono pela 
gratificação mensal de 200 mil reis.89  
 

No entanto, quando o trabalho é finalmente encerrado, tanto homens livres pobres, 

caboclos, quanto índios, correm o risco de serem expulsos, no primeiro caso é elucidativo 

o seguinte apelo enviado ao Presidente da Província: 

 

Diz  José Alves de Souza, que achando-se apossado de um sítio de terra, no patrimônio dos 
índios da Jacoca, desta Província da Parahyba do Norte, com trezentos e quarenta e cinco 
mil, oitocentos e cincoenta e três braças quadradas, no qual tem benfeitorias, como árvores 
frutíferas, plantações de cereaes, casas de telhas e máquinas de fazer farinha de mandioca, 
de que vive pagando dízimos e direitos ao estado, requero ao juiz comissário das terras 
públicas a medição daquele terreno para ser legitimada sua posse; na forma do exposto do 
disposto no Artigo 59 de 1854, e aquele juiz procedeu a demarcação, que entretanto foi 
paga pelo suplicante, como se aquele terreno fosse devoluto, apesar de reconhecer a posse e 
benfeitorias do suplicante, e houvesse de ser vendido em hasta pública. Em vista daquele 
processo o Excelentíssimo Presidente da Província teve de mandar vender em praça aquele 
terreno, o que efetuado terá o suplicante de ficar privado de um terreno, que reputava seu, e 
das benfeitorias nelle feitas, ou de compra-las, o que o suplicante não pode a boca do cofre. 
O suplicante encontra garantia ao seu direito nos artigos 22 e seguintes do citado decreto, 
entretanto que vê-se quase esbulhado do fruto de longos anos de trabalho seus e de seus 
antepassados. O sogro do pai do suplicante, Felix Corrêa de Souza, apossou-se daquele 
sítio em época anterior a 1800, fundado na lei, que dava um sítio de terras no patrimônio 
dos índios a quem fizesse uma casa de telhas na Aldeia do mesmo nome. Em 1800 o pai do 
suplicante, Miguel Alves Franco casando-se com uma filha daquele Sousa, foi residir no 
mesmo sítio, que aumentou com outro obtido por ter feito também uma casa de telhas na 
mesma Aldeia. Desde então, que o pai do Suplicante e o sogro deste, beneficiam aqueles 
sítios, roteam, e os possuem como propriedades suas. O título de posse do suplicante, por 
direito de heranças, é o mais legítimo, que se pode dar, e o sítio não se acha mais em poder 
do posseiro ocupante. Assim é de justiça a revalidação do título, e não a venda do terreno. 
Fundado nesse direito vem o suplicante respeitosamente suplicar a Vossa Majestade 
Imperial, que haja por bem de mandar passar-lhe o título de revalidação, reparando assim a 
injustiça feita ao suplicante.90 
 

                                                   
89Ofício enviado pela Diretoria das Terras Públicas e Colonização, do Ministério da agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, na pessoa de José Liberato Barros ao Presidente da Província da Paraíba, datado de 11 de 
novembro de 1864, comunicando as medidas que deveriam ser tomadas para regulamentar a situação das 
terras dos antigos aldeamentos. APEPB. Cx. 045 (1864).  
90 Ofício enviado pelo lavrador José Alves de Souza ao Presidente da Província da Paraíba, sobre a injustiça 
que vem sofrendo para regularizar suas terras. APEPB. Cx. 045 (1864). 
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A sorte dos índios não foi melhor que a dos homens livres pobres, pois, se com o 

fim dos aldeamentos eles haviam conquistado o direito de possuir um lote de terras91; as 

condições para a legalização dificultavam o efetivo acesso à propriedade individual, pois 

como a demarcação deveria ser feita pelo governo e paga pelos beneficiados, alguns 

proprietários, moradores nas cercanias das referidas glebas, pagavam a demarcação e, por 

meio desse estratagema se apropriavam das terras dos índios, usurpação das quais poucos 

souberam se defender. Na segunda metade do século XIX, os índios da Paraíba passaram a 

ser equiparados, em tudo, aos demais livres e pobres, sendo inclusive recrutados para o 

exército e a marinha. 

 

2.5 – Os agentes invisíveis: os homens livres 
pobres e a nova configuração espacial 
da Mata Sul da Paraíba 

  

O quadro fundiário da Mata Sul da Paraíba acima exposto com algum pormenor 

devido à documentação produzida para a regulamentação da Lei de Terras de 1850 

demonstra que tanto no regime de sesmarias, no de posse, ou naquele inaugurado com a 

referida Lei, o espaço é artigo precioso, disputado pelos diversos grupos sociais 

estabelecidos em uma determinada área. Essa disputa, na qual foram utilizadas diferentes 

estratégias, de acordo com a força dos contentadores era inevitável, pois a posse, mesmo 

que precária, de um pedaço de terra era fundamental para a sobrevivência, ainda mais em 

uma sociedade onde a maior parte dos homens dependia de maneira quase absoluta da terra 

para sobreviver. A agricultura era o único saber de muitos, de modo que a luta pelo “chão” 

tornou-se uma necessidade imperiosa. Era dessa necessidade que se valiam os 

                                                   
91 Sobre a legislação indigenista no século XIX, ver: CUNHA, 1992, pp. 133-154; MARÉS, 1999, pp. 53-81. 
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proprietários, cada vez mais dependentes dos homens livres pobres, para aprisiona-los a 

um pedaço de terra ao qual lhe vedavam quase que por completo o acesso.    

A saída para muitos foi buscar a faixa de marinha, os mangues, as terras dos mais 

depauperados senhores de engenho, dos índios, ou as mil e uma forma dos patrimônios 

religiosos. Desse modo, embora praticamente invisíveis aos olhos do cadastro geral de 

terras, pois quase nunca chegaram a possuir a propriedade das glebas que ocuparam, foram 

os homens livres pobres os mais dinâmicos agentes produtores do espaço da Mata Sul da 

Paraíba, pois, foram eles, que semearam os lugares em todo essa área, sobretudo nas 

grandes propriedades do termo da capital e nas fazendas de praia. Onde reinava a atopia 

eles plantaram os lugares e nomearam aos poucos as grandes extensões de terra 

desocupada, gravando em topônimos sua existência anônima. 
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Capítulo III 

A manipulação da miséria 

 

O vadiismo pois é o maior flagelo do nosso Brasil, 
cuja fertilidade concorre grandemente para a 
ociosidade. Aqui a natureza prodigaliza seus dons. 
Aqui facilmente se encontra com que matar a fome; 
e por isso grande parte da nossa população vive na 
calaçaria e entrega-se conseguintemente a todos os 
vícios. Aqui finalmente uma não pequena parte da 
gente livre e liberta entende que o trabalho só é 
próprio do escravo, e em conseqüência despreza-se 
tudo que é serviço corporal. 

Padre Lopes Gama 
 
 

- Qual é o seu maior desejo, João Troçulho? – 
Indagou Lúcio 

- Comer até matar a vontade. 
José Américo de Almeida 

 

3.1 – Gente da mais ínfima e abjeta plebe: 
Estado versus homens livres pobres na 
segunda metade do século XIX 

 

O ano de 1850 é de fundamental importância para quem quer entender toda a 

política de disciplinarização do trabalho, empreendida no Segundo Reinado, pois durante a 

segunda metade do século XIX, o Estado brasileiro, já minimamente consolidado, 

consegue finalmente articular um acordo com as elites agrárias, que por um lado 

impediram novas revoltas provinciais e por outro permitiram que os burocratas se 

lançassem à tentativa de disciplinar a mão-de-obra da grande população livre e pobre, que 

embora se multiplicasse em todas as partes do Império, ainda era refratária aos planos 

disciplinadores da Corte, que por meio da persuasão, da criminalização da ociosidade e da 
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coerção física, tentava avidamente transformar os até então “vagabundos incorrigíveis” em 

“dóceis e laboriosos trabalhadores”. 

 Nesse processo de contínuo cerco à liberdade dos pobres, o ano de 1850 é crucial, 

pois, neste curto espaço de tempo foram aprovadas a Lei de extinção do tráfico atlântico de 

escravos, a Lei que instituía o sistema mercantil para a obtenção de terras e a reforma da 

Guarda Nacional, que tornou a Força Cidadã um mero instrumento eleitoral sob controle 

do Estado e não mais a Milícia Cívica, tantas vezes utilizada para conter as revoltas 

regenciais e combater nas Guerras do Prata.  

Tais leis legaram ao país algumas décadas de estabilidade, mas, por outro lado 

anunciaram um conflito, que por não ter sido melhor resolvido foi um dos fatores que 

levaram a queda da Monarquia em 1889, ou seja, a substituição do braço escravo, pelo 

trabalhador livre. Esse conflito, já estava manifesto nas entrelinhas do próprio texto das 

referidas leis, que forjavam as condições para que a abundante população livre e pobre 

fosse utilizada para substituir os cativos. 1 

Assim, para a efetiva implantação da Lei de Terras, foi preciso realizar um grande 

censo fundiário, no intuito de legalizar a situação dos proprietários e impedir o acesso a 

terra por parte da população livre e pobre, que a partir do encerramento do cadastro geral 

das propriedades, só poderia obter qualquer pedaço de chão por meio da compra, medida 

tida como necessária para garantir os privilégios dos donos do poder, uma vez que a Lei de 

extinção do tráfico acenava para  a abolição.  

Desse modo, atribuir preço a terra, mesmo as públicas,  era a contrapartida para pôr 

fim a esse infame comércio, uma vez que os forros e os demais homens livres pobres não 

encontrando no país agrário que era o Brasil, meios para sobreviver, fossem obrigados a 
                                                   
1 Sobre a questão da substituição da mão de obra escrava pela livre ver a extensa historiografia sobre o 
assunto: GALLIZA, 1979; FRANCO, 1983; CASTRO, 1987; GEBARA, 1987; KOWARICK, 1987; 
EISENBERG, 1989; COSTA, 1999;  DINIZ, 2004; SÁ, 2005.  
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vender sua força de trabalho aos donos do solo. Porém, a curto prazo, nem o estado teve 

forças para extinguir a escravidão, nem os proprietários do sul confiavam no trabalhador 

livre nacional, encontrando uma forma para prolongar a velha ordem, que as leis já 

apontavam caducas, através do tráfico interprovincial, por meio do qual os escravos foram 

forçados a migrar do norte descapitalizado para o sul enriquecido pelo café. 

Assim, a contrapartida da prosperidade do império foi à pressão sobre a mão de 

obra interna, especialmente na Mata Sul da Paraíba, cujos braços escravos passaram a 

correr para as Províncias do sul especialmente depois da abolição do tráfico. Firmas como 

a Cahn e Freres e Vinagre e Cia, da mesma forma que exportavam algodão e açúcar para 

os E.U.A e a Europa, revendiam escravos, cujo destino imediato era quase sempre o Rio de 

Janeiro, sob o pagamento de comissão para intermediar a venda. 

Desse modo, no caso da Paraíba e de outras Províncias do Norte, a escravaria, que 

não pereceu nas epidemias de febre amarela e chólera-morbus da década de 50, ou era 

vendida, o que desestruturava todas as redes de amizade, convivência e mesmo parentesco 

construída pelos escravos durante anos a fio, ou tinha a jornada de trabalho intensificada ao 

máximo. Assim, a escassez cada vez maior de escravos, tornou a pressão sobre a 

população livre e pobre, tida como indolente, cada vez maior, tendo suscitado discursos 

inflamados na Assembléia provincial da Paraíba, e de resto em todo o país, pois assegurar 

a substituição da mão de obra escrava pelo trabalhador livre, seja nacional ou imigrante, foi 

a grande missão das elites na segunda metade do século XIX. 

Contudo, tal missão não era assim tão simples, pois se as elites sabiam o que fazer 

com a crescente população livre e pobre, que sobrevivia nos interstícios do sistema e não 

raro de uma verdadeira economia da ilegalidade, facilitada em larga medida pela ausência 

do Estado, não sabiam como atingir seus objetivos; pois a população livre e pobre não 
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estava disposta a obedecer aos ditames de um governo, que só se fazia presente na figura 

do padre, do recrutador e do cobrador de impostos.  

A insatisfação dos homens livres pobres com a nova postura “invasiva” do Estado 

pode ser dimensionada pela reação que essa população apresentou com a tentativa, 

empreendida pelos burocratas do Império de realizar o primeiro censo do país, que foi 

estabelecido pelos decretos 797 e 798, aprovados pelo governo Imperial, em 18 de julho de 

1851. 

De acordo com Ariane de Menezes Sá, “o decreto 797 determinava que, após os 

esclarecimentos feitos a população, através de editais afixados nas igrejas e publicados em 

jornais, far-se-ia o arrolamento da população no dia 15 de julho de 1852, para o censo geral 

do Império”. Ainda segundo Sá “o decreto 798 estabeleceu que o Registro Civil dos 

nascimentos e óbitos da população seriam realizados pelos escrivães dos juízes de paz dos 

distritos, a partir de 1.º de janeiro de 1852.”2 

A iminência da aplicação de tais decretos foi interpretada pela população de 

homens livres pobres de algumas Províncias do Norte (CE,PB,PE,AL,SE), onde os 

proprietários de terras já conseguiam por diversos meios extrair trabalho não remunerado 

dessa camada de despossuídos, que crescia, enquanto a população de escravos diminuía, 

como o primeiro passo para a escravização. Uma das evidências apontadas para dar 

veracidade a esse boato, que com a mesma velocidade das epidemias se espalhou pelas 

vilas e povoados, era de que a escravização era tão certa que não mais seriam os padres, 

mas gente do governo, os encarregados de fazer os registros de nascimento e morte, o que 

estava de acordo com o decreto 798. 

                                                   
2 SÁ, 2005, p.86. 
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 Munidos então do terror da escravização e das certezas de que os decretos acima 

citados eram o primeiro passo para a implantação de tão temida medida; grupos de homens 

livres, saíam, alguns armados, ao que parece de forma espontânea, para a sede das Vilas no 

intuito de protestar contra a implementação dos decretos, depois se dispersavam, em geral, 

sem cometer nenhum tipo de violência física contra as autoridades. Na Paraíba, esses 

pronunciamentos populares ocorreram nas seguintes Vilas e Povoações da Província: 

Araruna, Lagoa Nova, Areia, Guarabira, Lagoa Grande, Ingá, Fagundes, Campina Grande 

e Monte-Mór, em dezembro de 1851 e janeiro de 1852, porém o medo que a população 

sentia de ser escravizada era quase que obsidional, pois em 1854, mesmo depois que tais 

decretos não tinham sido cumpridos, por decisão do governo imperial, houve um 

pronunciamento na povoação de Pitimbú e que segundo o subdelegado daquele termo 

ocorreu do seguinte modo: 

 

Em a noite de 14 para 15 do corrente houve nesta sub-delegacia no lugar da Povoação de 
Pitimbú uma sublevação do povo baixo, que por pessoa particular me foi denunciado, e 
dirigindo-se aquele lugar ver qual o motivo, que deu lugar a perturbação da paz pública; foi 
nascer dentre o povo a idéia subversiva, que ali se havia ler um papel de cativeiro, e suas 
averiguações que ali me cumpriu proceder não pude descobrir uma só pessoa que figurasse 
como cabeça de motim, por que toda esta gente é de qualidade mui insignificante, que não 
merece consideração alguma, e a mor parte mulheres e meninos, que se apresentaram 
armados de cacetes, e algumas facas, e alguns indivíduos também armados porém em 
menor número. Acho de acerto, que V. Excia. mande para aqui um destacamento por 
algum tempo de 10 praças enquanto se devanesçam do povo estas idéias de cativeiro.3 
 

Idéia ou melhor dizendo, temor antigo e arraigado da população livre e pobre, pois 

um episódio semelhante já havia ocorrido, por ocasião das guerras da Independência, 

quando a já numerosa população livre e pobre, sobretudo caboclos, descendentes de índios 

e ainda sob a tutela dos administradores, estiveram realmente sobressaltados com a 

                                                   
3 Ofício expedido por João da Costa Silva, Subdelegado da Vila de Alhandra e Taquara para o Presidente da 
Província da Paraíba João Capistrano Bandeira de Melo, datado de 18 de janeiro de 1854, sobre o 
pronunciamento do povo simples na Povoação de Pitimbú. APEPB. Cx.032 (1854). 
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possível concretização do boato de que em breve seriam escravizados, como demonstra 

denúncia enviada pelo Senado da Câmara da Vila de Pilar à Junta Governativa de então, 

em que os vereadores relatam que Félix Francisco de Brito, senhor de engenho das 

redondezas havia aconselhado a seu pai, Manoel Francisco “que não comprasse mais 

cativos, pois que breve teriam os caboclos para seus cativos”4, o quê era a origem do boato, 

que passou a aterrorizar a população de despossuídos. 

 Contudo, informado do ocorrido em Pitimbú, o Ministro dos negócios do Império 

respondeu do seguinte modo: 

 

Acuso o recebimento do ofício de V. Excia. de 30 de jan. último sob n.º 9, no qual participa 
o pronunciamento popular, que se manifestou na Povoação de Pitimbú, originado pelos 
preconceitos, que ainda conserva a classe baixa dessa população acerca dos efeitos do 
Regulamento do Censo, sem que porém, felizmente, resultasse desse fato conseqüência 
alguma. Confia o Governo Imperial que empregará Vossa Excelência todos os seus 
esforços para que sejam devidamente punidos o autor ou autores de tal acontecimento.5  

 

Todavia, apesar da diligência do subdelegado, não foi encontrado nenhum líder ou 

cabeça do “motim”, o quê o levou a concluir que o pronunciamento tinha sido espontâneo 

e não planejado. 

Esse temor não era de todo desprovido de propósito, pois, como já foi dito, a partir 

da extinção do tráfico de escravos, a elite de proprietários buscava a todo o custo adquirir a 

força de trabalho dos homens livres, pelo menor custo possível, o que se não era novo na 

Mata Sul da Paraíba, ainda trazia alguma novidade no Brejo, onde tal prática não era assim 

tão comum. Talvez, justamente por isso foi essa área o palco onde ocorreu a maioria dos 

pronunciamentos. 

                                                   
4 APEPB Cx 05 (1820-22). 
5 Ofício enviado pelo Ministro dos Negócios do Império Luiz Pedreira do Couto Ferraz ao Presidente da 
Província da Paraíba em 24 de fevereiro de 1854, sobre o pronunciamento popular de Pitimbú. APEPB. Cx. 
032, (1854). 
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Contudo, não era só o medo de uma possível escravização, que assustava a 

população livre e pobre da Paraíba, segundo José Américo de Almeida, esses despossuídos 

perdiam o sono, assustados com dois flagelos: “as bexigas e o recrutamento”6, este último, 

visto também como uma espécie de escravidão, pois o Império do Brasil, manteve a 

tradição do Império Português de recrutar soldados entre as camadas mais pobres da 

população. Em certos anos a pressão para o envio de recrutas era maior, em outros ela 

arrefecia, mas a necessidade de soldados era constante e a carga dos recrutamentos pesava 

sempre sobre os ombros dos mesmos despossuídos, considerados  pelas autoridades, 

vadios da cidade e do campo. 

Essa prática teve início com o próprio Império, pois datam de 1823/24 muitos 

pedidos para o recrutamento dos forros, como consta de vários ofícios enviados pelo Barão 

de Lages, para que as autoridades provinciais da Paraíba, enviassem recrutas para o 

preenchimento dos 10.º e 11.º Batalhões de Caçadores de 1.ª linha do Exército, sediados 

em Montevidéu, e compostos apenas por indivíduos sob a condição de libertos. Era o 

prenúncio da Guerra da Cisplatina, que buscava soldados em todas as Províncias do novo 

Império do Brasil.7 

Porém, foi no período de 1835 a 1849, marcado pelas revoltas regenciais, que a 

ação dos recrutadores tornou-se uma desagradável e corriqueira constante na vida dos 

livres e pobres do Império. Nessa conturbada época, a justificativa do recrutamento era 

sempre a mesma, manter a ordem e combater a anarquia reinante. Foi esse o motivo que 

para as autoridades constituídas, legitimava o pedido, datado de 04 de julho de 1840, para 

                                                   
6 ALMEIDA, 1978, p. 180. A citação literal, retirada do romance A bagaceira é a seguinte: “Só havia duas 
infelicidades para essa condição indizível: as bexigas e o serviço militar. Só tinham medo dessas duas 
calamidades.  
7 APEPB. Cx. 06 (1823).  



 172 

que o Presidente da Paraíba, enviasse para a corte 385 homens.8 Contingente um pouco 

maior já havia sido pedido, em anos anteriores, para combater os Cabanos em Pernambuco, 

os Sabinos na Bahia e os Balaios no Maranhão.9 

Tais pedidos eram sempre difíceis de cumprir, sobretudo com a celeridade exigida 

pela Corte, contudo, dificuldade maior que a do Presidente da Província, enfrentavam 

aqueles que caiam nas garras das autoridades, pois, ser recrutado para o exército, marinha 

corpo de Polícia ou ser integrado ao serviço ativo da Guarda Nacional, costumava ser a 

mais severa punição aplicada aos comportamentos reprováveis de certos jovens, livres e 

pobres. É o que se deduz das informações fornecidas pelos recrutadores em 1854 ao 

Presidente de Província: 

 

...remeto os recrutas Estevão José Bezerra e Thomé Francisco do Espírito Santo, aquele é 
casado e não vive maritalmente e não se ocupa de um meio de vida honesto, este outro é 
solteiro também não tem ocupação honesta, por conseqüência julguei-os dignos de servir a 
nação.10  
 

O temor do recrutamento era justificado, pois as condições em que serviam os 

soldados eram as mais precárias possíveis, a ponto de causarem indignação, até mesmo nos 

oficiais, conforme a descrição dos consecutivos ofícios dirigidos pelo comandante do Meio 

Batalhão de Caçadores da Paraíba ao Presidente da Província. O primeiro deles é do teor 

seguinte: 

 

Não sendo possível alimentar as praças deste Batalhão mediante a etapa11, que V.Excia. se 
serviu estabelecer, de trezentos reis diários, em vista do alto preço em que se acham os 

                                                   
8 APEPB. Cx. 018 (1840). 
9 APEPB. Cx. 016 (1837); Cx. 017 (1837). 
10 Ofício do subdelegado de Pitimbú João da Costa Vilar, enviado ao Presidente da Província João Capistrano 
Bandeira de Melo em 06 de março de 1854, tratando do envio de recrutas para a capital, conforme pedido da 
circular de 14 de fevereiro de 1854. APEPB. Cx.032 (1854). 
11 Etapa significando a ração diária fornecida aos soldados. 
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gêneros alimentícios, venho pedir a V. Excia. para que a respeito se digne tomar as suas 
medidas.12 

 

No segundo ofício o indignado comandante afirma: 

 

É de meu rigoroso dever informar a V.Excia. do estado desgraçado e vergonhoso a que se 
tem reduzido o Batalhão do meu comando, estado este que mais sensível se torna agora em 
conseqüência da estação; desde janeiro do ano findo que este Batalhão não tem recebido 
fardamentos ........ e os sapatos já vencidos por esta razão suas praças, no tempo chuvoso 
que já começa, além do atropelo do serviço conforme refiro em meu ofício sob n.º 94 de 15 
de setembro do ano findo, acham-se quase descalçados. Sem capotes, pois estes ainda não 
foram também fornecidos e mal fardados como explicado fica, tem as mesmas praças de 
fazer o serviço da guarnição e outros ..... inteiramente ao chuvoso tempo, em uma época 
em que são poucas as medidas sobre essa infernal moléstia denominada chólera, que ora 
nos ameaça e molhados se conservam nas guardas 24 horas.13  
 

Os pedidos de recrutamento eram uma constante, sobretudo para o Exército, mas 

também para a Marinha, porém nem sempre cumpridos como afirma o Ministro dos 

negócios da referida arma, no seguinte ofício: 

 

Por aviso de 07 de novembro do ano passado, se fez sentir a essa presidência os grandes 
embaraços, com que vai lutando a nossa marinha de guerra, em conseqüência de não serem 
remetidos das Províncias os contingentes, que devem fornecer para a composição dos 
corpos da Marinha. 

 

E ainda no mesmo ofício: 

 

Contando com isso, espero que V. Excia. coadjuvar-me-á eficazmente no desempenho dos 
deveres a meu cargo, enviando, com a possível brevidade, o maior número de recrutas para 

                                                   
12 Ofício enviado em janeiro de1856 ao Presidente da Província da Paraíba Antônio da Costa Pinto e Silva, 
pelo Comandante do meio batalhão de caçadores da Província, Ernesto Emiliano de Medeiros, sobre a difícil 
situação das praças de seu  batalhão. APEPB. Cx.034 (1856).  
13Ofício enviado em 25 de janeiro de 1856 ao Presidente da Província da Paraíba, Antônio da Costa Pinto e 
Silva, pelo Comandante do meio batalhão de caçadores da Província, Ernesto Emiliano de Medeiros, em que 
este pede providências para socorrer o batalhão sob o seu comando, falto do mínimo necessário para o bem 
estar dos guardas. APEPB. Cx.034 (1856).  
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a marinha, e providenciando, de forma que as ordens a esse respeito sejam pontualmente 
elucidadas.14  
 

O recrutamento podia atingir qualquer homem, livre e pobre, porém aqueles tidos 

como vadios, ladrões e defloradores eram o principal alvo. Assim, Antônio Fernandes de 

Meireles foi destinado ao recrutamento pelo subdelegado de Alagoa Grande pelo seguinte 

crime, ter “ofendido a uma sua prima de 13 a 14 anos”. E mais “preso ele promete casar-se 

com a rapariga o que deixou de efetuar por não ser da vontade do pai. Eis a razão por que 

está ele destinado para o recrutamento”.15 Antônio José Gonçalves e Severino Alves de 

Souza, marítimos, matriculados na capitania do porto, tiveram sorte pior, ao serem 

recrutados para a Marinha de Guerra pelo seguinte motivo  

 

O primeiro além de viver com a mulher com que é casado, e com uma amasia de nome 
Lourença, é desordeiro, sendo que quando se embriaga torna-se valentão dando por isso 
lugar a aparecer vários conflitos. O segundo é de um procedimento tal, que teve a afoiteza 
de desfeitear o mestre da barcaça onde andava de marinheiro com uma bofetada.16   
 

As inconstâncias do recrutamento e as deserções levaram o governo imperial à por 

diversas ocasiões perdoar as faltas de 1.ª e 2.ª deserções de policiais e soldados do exército, 

como aconteceu em 09 de fevereiro de 1863 e 17 de setembro de 1864.17 

 O serviço ativo da Guarda Nacional também não estava desvinculado da 

precariedade dos quartéis, da insalubridade dos serviços, das perseguições e dos demais 

castigos para aqueles guardas que cometessem a menor infração. Demonstração cabal 

                                                   
14 Ofício do Ministro dos Negócios da Marinha José Antônio Maia para o Presidente da Província, em que 
cobra deste, o envio de recrutas para a armada, datado de 23 de maio de 1857. APEPB. Cx. 035 (1857). 
15 Ofício do Juiz de Direito da Cidade de Areia, Antônio da Cunha d’Andrade, datado de 16 de novembro de 
1862, e enviado ao Presidente da Província da Paraíba, Francisco de Araújo Lima, em que o juiz comunica a 
este, com base nas informações do subdelegado, as razões alegadas para o recrutamento de Antônio 
Fernandes de Meireles. APEPB. Cx 042 (1862). 
16 Ofício do Capitão do Porto da Paraíba, Caetano Alves de Souza Filgueiras ao Vice-Presidente da Província 
Felizardo Toscano de Brito, sobre os motivos do recrutamento dos pescadores supracitados. O documento é 
datado de maio de 1864. APEPB. Cx 044 (1864). 
17 APEPB. Cx. 043 (1863); Cx. 044 (1864). 
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desse estado de coisas foi à perseguição sofrida por Vicente Ferreira de Luna em 1837, 

como demonstra a queixa que ele fez perante as autoridades sobre sua lastimável situação: 

 

Vicente Fernandes de Luna qualificado na 3.ª Cia. do 1.º Batalhão da legião da Guarda 
Nacional do comando de V. S.ª vem representar que sendo natural d’esta cidade não fora 
alistado nas antigas milícias, nem na Guarda Nacional por padecer moléstias, que o 
inabilitavam por isso sucede que na última qualificação fora o suplicante qualificado por 
intrigas que com o suplicante tem não só o comandante do referido corpo como alguns 
outros oficiais dele que ali existe o Capitão João Francisco da Natividade que procurava 
com impaciência pelos cartórios desta cidade se o suplicante era escravo, o Capitão 
Caetano Daniel de Carvalho que estando o suplicante preso no quartel da 1.ª Legião fora a 
vista do suplicante falar com o Comandante do quartel o falecido Ten-Cel Sabino para 
mandar o suplicante carregar agora de gargalheiras no pescoço. O alferes Bento José 
Ferreira Portugal que por motivos políticos e sem o suplicante praticar ato algum criminoso 
o espancara bastante na rua e mandara arrastar com violência para o quartel de 1.ª Linha 
como é público e passados dias sendo o suplicante solto fora cercado na rua Direita d’esta 
cidade pelo referido alferes com uma patrulha de polícia e valendo-se o suplicante da casa 
do ajudante Trajano de Roiz Chaves, entrado o referido alferes sem consentimento dele e 
apesar de dez da noite, varejando toda a casa, e como o dito ajudante estranhasse esse 
procedimento de ser varejada sua casa sem razão foi por isso insultado o referido ajudante 
pelo mesmo alferes, como é público além de outros que pelos mesmos motivos perseguiam 
de morte o suplicante: assim vê-se na necessidade de implorar a V.S.ª seja servido remove-
lo para outro corpo deste município, pois que não é possível que o suplicante sirva em um 
corpo onde os oficiais dele com mui poucas exceções são inimigos íntimos do suplicante. 
Quando o suplicante fora espancado deitou bastante sangue pela boca, e tem continuado 
com esse mal pelo que se julga incapaz do serviço das armas que exigem robusteza; e 
assim espera que V.S.ª atendendo ao que alega mande passar para outro corpo da Guarda 
Nacional até que um novo alistamento passe para a reserva ou obtenha baixa pela 
impossibilidade que alega.18   
 

Uma vez recrutados, as punições para qualquer desvio de conduta eram 

semelhantes a dos antigos milicianos, como demonstra o pedido de liberdade do alferes 

José Ferreira Dias, conforme ofício do seu Comandante Superior: 

 

O alferes da 3.ª Cia. do 1.º Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional deste Comando 
Superior José Ferreira Dias, tendo recebido ordem de prisão do comandante interino do 
mesmo batalhão em conseqüência de haver faltado a formatura do dia 25 de março 
próximo findo, recorre a V.Excia. para o mandar dispensar da dita prisão, faz entender que 
pela portaria de V. Excia. Sob n.º 37 de 06 de 02 último não está obrigado a serviço algum 

                                                   
18 Rogativa de Francisco de Seixas, como procurador de Vicente Fernandes de Luna ao Comandante Superior 
da Guarda Nacional, em que são narradas às perseguições sofridas pelo suplicante e o pedido para que sirva 
em outro corpo, ou seja dispensado de suas funções. APEPB. Cx 023 (1845).  
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antes mais do que as revistas e exercícios e como me parece que estando dele obrigado as 
revistas e exercícios, não se pode eximir das formaturas gerais, sempre que seja para isso 
avisado, por essa razão julgou-o no caso de ser punido. V. Excia. contudo resolverá como 
em sua sabedoria entender mais justo e conveniente.19  
 

A insuficiência de fardamentos e mesmo de postos de guarda chegaram mesmo a 

contribuir para a morte de um dos guardas destinados ao serviço ativo. Assim, relatou o 

Comandante Superior da Guarda Nacional da Capital: 

 

Sendo por demais pesados para o 1.º Batalhão de Infantaria da Guarda Nacional desta 
capital o serviço da guarnição que presta nos domingos, principalmente durante a estação 
invernosa, por não terem os guardas meios suficientes para terem pares de calçados, capote, 
e calças em número que possam mudar sucedendo por isso que tendo sido designado o 
guarda da 1.ª Cia do mesmo batalhão, Francisco Raimundo dos Santos para montar guarda 
no primeiro domingo do corrente mês, apresentava-se pela manhã, e como tivesse molhado 
a roupa, e a conservado no corpo por todo o dia, no imediato quando foi rendido, saiu logo 
sentindo-se doente, e sendo acometido da epidemia reinante, faleceu ao terceiro dia. Em 
vista pois do mal estado da salubridade pública, e do estado de indigência dos guardas de 
que se compõem o referido batalhão, peço que V. Excia. que suspenda a ordem relativa ao 
dito serviço, ao menos enquanto durar o inverno.20  
 

O quadro geral da Guarda Nacional da Paraíba foi descrito com rara franqueza pelo 

Presidente da Província. Ambrózio Leitão da Cunha em sua correspondência reservada 

com o ministro da justiça João Lustosa da Cunha. Seguem alguns trechos da 

correspondência:  

 

Observei também que sem o menor proveito público eram os guardas sujeitos a serviços 
mais rigorosos do que cumpria e sofriam privações indesculpáveis. Rigores,  por que 
apesar de se compor o destacamento de 17 praças, boa parte delas ou era dispensada, ou 
furtava-se impunimente ao serviço, recaindo este sobre outras que não eram rendidos, dos 
Guardas em todas as vinte e quatro horas como cumpria; privações por que as casas dos 
guardas não tinham camas, canecas para água, luzes, como era necessário que tivessem. 
 

                                                   
19 Ofício do Comandante Superior da Guarda Nacional da Capital da Paraíba ao Presidente da Província 
Francisco de Araújo Lima, datado de 10 de abril de 1863, em que este comunica os motivos da prisão do 
Alferes José Ferreira Dias e suas queixas pelo ocorrido. APEPB. Cx 043 (1863). 
20 Ofício do comandante superior da Guarda Nacional da Capital e Alhandra Joaquim da Silveira ao 
Presidente da Província Francisco de Araújo Lima, datado de 27 de março de 1862, sobre os pesados serviços 
sob encargo do seu batalhão. APEPB. Cx.043 (1863). 
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E ainda: 

 

Estou hoje intimamente convencido que boa parte das propostas e nomeações dos chefes e 
oficiais da Guarda Nacional foi aconselhada nesta Província por considerações políticas, 
que como V. Excia. sabe, se acham muitas vezes em luta aberta com os princípios 
rigorosos de justiça e conveniências do serviço público.21  
 

O recrutamento, seja para a Polícia, o Exército, e mais remotamente a marinha ou 

ainda a indicação para o serviço ativo da Guarda Nacional, serviam como um instrumento 

das autoridades e da camada de proprietários para forçar os homens livres ao trabalho 

manual, rejeitado por muitos como próprio dos escravos. Desse modo, os que resistiam a 

cooptação dos senhores de engenho e não conseguiam sobreviver das nascentes 

necessidades urbanas, eram tachados de vadios e como tais, sujeitos a servir “à nação” 

como soldados, utilizados sobretudo na Polícia, não raro para combater as revoltas dos 

próprios homens livres, como ocorreu em 1872 na revolta do “Quebra-Quilos”. 

 É preciso lembrar porém, que o recrutamento não atingia a todos, e que os bem 

relacionados conseguiam escapar, porém, não sem dever um importante favor àquele que o 

libertou de tão amargo serviço; é preciso ainda lembrar que as deserções eram freqüentes, 

mas o recrutamento não deixava por isso de ser uma ameaça real a vida desses homens, 

podendo alterar completamente o transcurso de uma existência. Ser alistado no Exército ou 

pior do que isso na Marinha e ser deslocado para outra Província, onde o novo soldado não 

possuía relação alguma, estando ainda sob os rigores da disciplina militar, era castigo 

digno de assustar a qualquer um. De modo que entre a bexiga e o recrutamento, os homens 

                                                   
21 Correspondência Reservada do Presidente da Província da Paraíba, Ambrózio Leitão da Cunha, ao 
Ministro e Secretário do Estado dos Negócios da Justiça João Lustosa da Cunha Paranaguá, datado de 12 de 
08 de 1859, descrevendo o estado de funcionamento da Guarda Nacional na Província. cf. Livro para  
registro da correspondência reservada da Presidência da Província com as autoridades e pessoas de fora da 
mesma Província. Jun de 1859 - mar de 1864. APEPB. 
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livres tinham razão ao preferir o primeiro flagelo, pois este, se não matasse, o máximo que 

provocaria era manchas na pele. 

Esse temor pelo “flagelo do recrutamento”, aumentou consideravelmente, a partir 

da segunda metade do século XIX, quando o Estado, mais ativo e mais presente nas 

cidades e vilas passou a ter meios e funcionários para interferir na vida da população livre 

e pobre quando assim fosse do seu arbítrio, tornando-se uma presença ainda mais 

incômoda que as bexigas na vida dessa gente. Desse modo, a Guerra do Paraguai, que 

oficialmente teve inicio em 13 de dezembro de 1864, marca o início de um período em que 

o recrutamento torna-se uma preocupação ainda mais constante na vida dos homens livres 

pobres.  

Passa a ser muito comum não apenas o recrutamento para o exército, Guarda 

Nacional e Polícia, mas também para a marinha, cujo ônus recaia especialmente na 

população costeira e ribeirinha, o que foi facilitado pela instalação da Capitania do Porto 

em 1862, na qual estavam matriculados “todos os mareantes da Província”, ou seja, o alvo 

dos recrutadores da marinha (havia um recrutador em cada freguesia), que residiam nas 

vilas de pescadores de Tambaú, Cabo Branco (Penha), Bessa (estuário do rio Jaguaribe), 

Cabedelo, Lucena, Livramento (estuário do Paraíba) e Pitimbú (estuário do Abiaí). 

Contudo, as complicações externas nas quais se meteu o Império do Brasil, se por 

um lado provocaram um temor generalizado do recrutamento, por outro despertaram o 

entusiasmo de alguns militares e funcionários públicos pela causa da pátria, como 

demonstra a questão Crhistie22 que pôs o Império na suposta iminência de um conflito 

                                                   
22 A questão Christie (1861–1865), se originou de dois incidentes diplomáticos que envolveram o 
embaixador inglês Sir William Christie e o governo brasileiro, o primeiro deles foi motivado pelo roubo da 
carga do navio inglês Prince of Wales, naufragado no Rio Grande do Sul, o que provocou o protesto do 
diplomata, que exigiu a pronta devolução da carga, exigência negada pelo governo brasileiro, que disse ser 
impossível reavê-la; o segundo incidente ocorreu em 1862, quando marinheiros ingleses embriagados e sem 
farda, foram presos por cometerem desordens nas ruas do Rio de Janeiro. Tal atitude do governo brasileiro 
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armado com a Inglaterra. Nesta ocasião foram muitos os funcionários públicos que doaram 

parte dos salários para as urgências de Estado, como o vigário da Vila de Cuité, Padre 

Manoel Jácome Bezerra, em 28 de fevereiro de 1863, que fez o pedido de doação nos 

seguintes termos: 

 

Tendo chegado ao meu conhecimento pelos jornais que os soberbos e atrevidos ingleses 
querem avassalar nossa pátria, apresso-me a pedir a V. Excia. que levo ao conhecimento do 
nosso Adorado, e Magnânimo Monarca que minha côngrua está a disposição do Estado 
enquanto durar a guerra, visto como sendo levita, e cura d’almas desta Freguesia não possa 
auxiliar pessoalmente, como seria meu maior prazer. Aproveito a ocasião para felicitar V. 
Excia. que Deus Guarde feliz por muitos, muitos anos.23  
 

Caso semelhante é o do professor aposentado da Povoação de Gurinhém, Manoel 

Henriques de Barros Cavalcante, em 10 de março de 1863: 

 

Julgando de meu dever prestar meu diminuto contingente aos preparativos de defesa do 
Império, em virtude da questão em que nos achamos empenhados com o governo inglês, 
venho por meio deste por a disposição do governo imperial 36% dos meus vencimentos 
como professor aposentado da instrução primária, deduzidas mensalmente; e  em caso de se 
realizar a guerra os meus serviços pessoais, e de meus filhos gratuitos. A que, peço a V. 
Excia. digne-se de levar ao conhecimento de S. M. o Imperador pelo seu governo.24  
 

Por ocasião da Guerra do Paraguai tais pedidos foram ainda mais freqüentes, mas 

agora são atendidas por meio de um agradecimento especial do Imperador, foi o caso do 

professor de 1.ª letras de Cabedelo, que em 12 de setembro de 1865 oferecia 5% do salário 

para as despesas da Guerra e foi atendido nos seguintes termos: 

 
                                                                                                                                                          
provocou então um protesto do embaixador inglês, que taxou tal ato de uma grave ofensa a Majestade 
Britânica e exigiu a punição dos responsáveis; como isso não aconteceu, o embaixador britânico mandou 
apreender cinco navios mercantes particulares, ancorados na Baía de Guanabara,  provocando muitos  
protestos da população e da imprensa, o que levou o governo brasileiro a romper relações diplomáticas com a 
Grã – Bretanha em 1863, somente reatadas em 1865, depois de muitas negociações, quando ficou acertado 
que o governo brasileiro pagaria uma indenização pela carga roubada e o governo inglês pediria desculpas 
oficiais pelos abusos de seu embaixador. cf. GRAHAM, 2004.  
23 APEPB. Cx. 043 (1863). 
24 APEPB. Cx.043 (1863). 
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O governo Imperial louva e agradece o professor público de 1.ª letras da povoação de 
Cabedelo, nessa Província, Manoel Garcia do Amaral, a oferta que fez de 5% do respectivo 
ordenado, para as urgências de Estado: o que declaro a V. Excia. em resposta ao seu ofício 
n.º 224 de 31 de agosto último, devendo V. Excia. prevenir aquele cidadão de que vão ser 
dadas as convenientes ordens para que se torne efetiva aquela oferta.25 
 

Porém, mais numerosos que os pedidos para ser autorizado a concorrer com parte 

dos rendimentos para as urgências de Estado, o que demonstra que aos poucos o Brasil se 

tornava uma nação, ao menos para os funcionários públicos; são os pedidos de 

recrutamento de soldados para lutar na Guerra do Paraguai, na Paraíba, o primeiro deles foi 

enviado em 21 de dezembro de 1864, redigido nos seguintes termos: 

 

Em vista das circunstâncias melindrosas, em que se acha o país, sendo necessário que todos 
os brasileiros concorram para a sustentação dos brios e dignidade nacionais comprometidos 
na guerra com as Repúblicas do Uruguai e Paraguai, tenho de recomendar muito 
especialmente a V. Excia. que mande proceder com a maior atividade ao recrutamento e 
alistamento de voluntários, dando V. Excia. as mais terminantes ordens a respeito, e neste 
sentido espera o governo imperial novas provas de zelo e patriotismo de V. Excia.26  
 

Os pedidos de recrutamento seguem durante todo o ano de 1865, quando eles de 

fato são realizados, com especial atenção para aqueles homens capazes de servir a marinha, 

como demonstra o pedido de 10 de março de 1865, oriundo do Ministério da referida arma: 

 

Em vistas das circunstâncias graves em que atualmente se acha o país, convém e urge que 
V. Excia. expeça as mais terminantes ordens as autoridades policiais do litoral, para que 
prestem todo o auxílio que se faça necessário à Capitania do Porto, afim de poder recrutar e 
remeter com brevidade a esta Corte o maior número de praças possível, cabendo-me 
recomendar a V. Excia. toda a descrição e reserva em conceder liberdade aos recrutas, 
atendendo a que na presente quadra e quando o governo Imperial tem suspendido a 
concessão de baixas até as praças, que concluíram o respectivo tempo de serviço, não é 
justificável exemplar aqueles indivíduos, senão atuando motivos mui fortes e de 
incontestável legitimidade. O governo Imperial espera do zelo e patriotismo de V. Excia., a 
mais valiosa cooperação no efeito d’este empenho.27  

                                                   
25 APEPB. Cx.043 (1863). 
26 Ofício do Ministro dos Negócios da Marinha Francisco Xavier Pinto Lima ao Presidente da Província da 
Paraíba, datado de 21 de dezembro de 1864. APEPB. Cx. 045 (1864). 
27 Ofício do Ministro dos Negócios da Marinha Francisco Xavier Pinto Lima ao Presidente da Província da 
Paraíba, datado de 10 de março de 1865. APEPB. Cx. 046 (1865). 
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Para maior eficiência no serviço de recrutamento o Ministro dos Negócios da 

Guerra autorizou em circular de 06 de agosto de 1865 dividir a Província em dois ou mais 

distritos militares, escolhendo para cada um deles um oficial recrutador, o que ficou 

estabelecido nos seguintes termos: 

 

Autorizo V. Excia. a dividir em dois ou mais distritos militares essa Província, escolhendo 
para cada distrito um oficial que seja encarregado: 1.º de recrutar, quando as autoridades 
incumbidas do recrutamento, não o fizerem com zelo e atividade. 2.º de receber e fazer 
marchar para a capital da Província, os voluntários e contingentes da Guarda Nacional. 3.º 
de promover o alistamento dos mesmos voluntários de conformidade com o último decreto 
do governo. V. Excia. arbitrará aos referidos oficiais a vencimentos que as circunstâncias 
aconselharem, e permitirem as leis em vigor, e dar-lhe-á todas as instruções que tenham a 
desenvolver o pensamento, cuja execução lhe recomendo.28  
 

Os últimos decretos do governo ao qual o documento se refere são aqueles que 

regulavam o pagamento de prêmios, aqueles que “voluntariamente” se oferecessem para 

lutar na Guerra do Paraguai, decreto citado no seguinte ofício do Ministério da Guerra, 

datado de 21 de novembro de 1865, que é assim expresso: 

 

O decreto n.º 3341 de 07 de janeiro deste ano, que criou os corpos de voluntários declara 
no artigo 2.º que os voluntários que não forem da Guarda Nacional terão prêmio de 
trezentos mil réis (300$000) quando tiverem baixa, e no artigo 4.º que os voluntários terão 
baixa, logo que for declarada a paz e por Aviso circular de 31 de maio seguinte se declarou, 
que o mencionado prêmio só podia ser abonado finda a Guerra. É por conseqüência 
abusivo todo e qualquer adiantamento sobre tal prêmio por contrário a disposição  
expressa, e anti-econômica pelos prejuízos que acarreta aos cofres públicos e por isso não 
pode nem deve V.Excia. autoriza-lo sob qualquer pretexto o que haverá por muito 
recomendado.29  
 

 Esses voluntários eram na realidade os homens livres pobres detidos pelo 

recrutamento ou ainda escravos enviados para lutar na guerra e garantir prestígio ao senhor 

                                                   
28 APEPB. Cx.046 (1865). 
29 Ofício do Ministro dos negócios da Guerra Ângelo Muniz da Silva Ferraz ao Presidente da Província, 
datado de 21 de novembro de 1865. Cx.046 (1865). 
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que não iria até o Paraguai, nem tampouco mandaria o filho. Eram chamados voluntários 

de corda, o que demonstra bem o interesse que eles tinham em ir a guerra. A própria  

documentação que trata desse assunto em seus muitos ofícios pede que se agilize o 

“recrutamento de voluntários” para a guerra, o quê por si só já é uma contradição. Assim, 

aqueles que contribuíssem para o recrutamento, caiam nas graças do Estado, foi o caso de 

Dona Ursulina Cintra Lima, que recebeu elogios do governo Imperial por ter promovido o 

alistamento de sete voluntários, provavelmente escravos e agregados em 03 de maio de 

186430 ; o mesmo aconteceu com o Delegado de Polícia do termo de Pilar, José de Brito 

Jurema, em 28 de julho de 1865, por ter promovido o envio de voluntários a Guerra do 

Paraguai, bem como por ter prendido recrutas designados para servir no exército ou 

Guarda Nacional, mas que  se recusando a cumprir tais ordens, haviam desertado.31  

Contudo, segundo Adauto Ramos, não eram nem um pouco patrióticas a visão dos 

recrutas destinados a guerra, citando a imprensa da época, ele afirma: “um novo espetáculo 

aflitivo presencia esta capital, com a entrada do destacamento policial ao mando do Alferes 

Paes Barreto, que trouxe do Pilar cerca de 30 Guardas Nacionais para o destacamento de 

Guerra, todos de gargalheiras32 ao pescoço” 33. Ainda segundo o jornal O Tempo: 

 

o cortejo de mulheres e crianças que acompanhavam o mesmo destacamento, em 
seguimento de seus maridos e pais, visto que muitos destes guardas acorrentados são 
casados, sobrecarregam ainda mais de pungentes cores o quadro melancólico que apenas 
esboçamos.34 
 

                                                   
30 Ofício do Ministro dos Negócios da Guerra, Visconde de Camamu ao Presidente da Província, 
recomendando que este louve e agradeça a D. Úrsula Cintra Lima, os nobres sentimentos de que se acha 
animada pela sustentação da dignidade nacional. Cx.046 (1865).  
31Ofício do Ministro dos Negócios da Justiça  ao Presidente da Província, recomendando que este louve o 
zelo com que tem agido o delegado de polícia de Pilar no envio de recrutas ao teatro da Guerra. Cx.046 
(1865).  
32 As gargalheiras eram uma espécie de coleira, utilizada para prender escravos e criminosos. 
33 cf. Jornal o Tempo 1865. Apud. RAMOS, 2004, p.21. 
34 cf. Jornal o Tempo 1865. Apud. RAMOS, 2004, pp.21,22.  
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O recrutamento que se abatia sobre as camadas mais pobres da população, atingia a 

todos: velhos, doentes, casados. Por isso são muitos os ofícios em que as autoridades da 

Corte recomendavam aos recrutadores prestarem maior cuidado ao estado de saúde dos 

“voluntários”, muitos deles dispensados ao chegarem ao Rio de Janeiro, depois de já terem 

custado um bom dinheiro aos cofres públicos. Um outro agravante para as despesas 

públicas era que muitos soldados iam até a Corte com a família o que se constituía um 

ônus a mais para o esforço de Guerra. Tratam desta questão repetidos ofícios como os de  

24 de julho, 13 e 29 de setembro de 1865, o que demonstra que os recrutadores e 

autoridades provinciais não faziam caso deles.35 

Tanto é assim que alguns episódios chamam a atenção. Em 22 de junho de 1865, o 

voluntário Antônio Fernandes Correia de Melo é dispensado de ir a Guerra, estando já na 

Corte, devido à injustiça de que foi vítima ao ser recrutado, como consta do seguinte 

oficio: 

 

Constando da guia de socorremento do recruta Antônio Francisco Correa de Melo, vindo 
dessa Província em 08 do mês próximo passado no vapor Paraná para esta corte com 
destino ao Exército, ser ele casado, declarando o mesmo recruta que tem três filhos, e que 
sustentava sua mãe viúva, quatro irmãs solteiras e dois irmãos, um menor e outro que por 
viver enfermo, esta impossibilitado de trabalhar, cumpre que V. Excia. exija e remeta a este 
Ministério informações acerca do fato de ter sido recrutado esse indivíduo, que segundo se 
vê da própria guia que o acompanhava, está compreendido na isenção do artigo 6.º das 
instruções de 10 de julho de 1862.36 

 

A dispensa, por outras causas, e ainda na Província, foi também concedida, em 03 

de novembro de 1865, a outros dois recrutas. Os motivos foram os seguintes: 

 

Comunicando V.Excia. a este Ministério, em ofício de 26 de agosto do corrente ano, que 
mandou excusar do serviço os voluntários da pátria Carlos Juarez Cavalcante de Souza, e 

                                                   
35 APEPB. Cx.045 (1865). 
36 Ofício do Ministro dos Negócios da Guerra, Ângelo Muniz da Silva Ferraz dirigido ao Presidente da 
Província da Paraíba, datado de 22 de junho de 1865. APEPB. Cx.046 (1865). 
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Braz Pereira Luna Alencar, aquele por sofrer de alienação mental e este de outras 
moléstias, além de ser maior de cinqüenta anos; declaro a V. Excia., que foi por este 
Ministério aprovado este ato.37  
 

Porém, apesar do recrutamento indiscriminado, da mesma forma como se fazia 

desde a colônia, aqueles que eram considerados vadios, sem ocupação definida, foram os 

primeiros a serem recrutados, foi o caso de Vicente Ferreira, que caiu nas mãos dos 

recrutadores, em 04 de setembro de 1865, pelos seguintes motivos: 

 

Remeto a V.S.ª o preso de nome Vicente Ferreira para o recrutamento, solteiro e filho 
único, porém de costumes péssimos, e bastante vadio, a vista do que o mandei prender para 
ser aproveitado no serviço do exército. Acompanha igualmente um ofício do Delegado de 
Independência com a recruta.38 

 

Caso mais curioso foi o de Clemente Luís da Fonseca, preso em 05 de janeiro de 

1865: 

 

Tendo sido denunciado por Maria Dantas, parda, velha e miserável, e toda aleijada, viúva, 
que Clementino Luis da Fonseca, pardo, solteiro, sambista, jogador e completamente vadio, 
lhe tinha raptado uma sua neta de nome Maria Florência, órfã de pai e mãe menor de 
dezessete, e que vivia honradamente em sua companhia, e a conduzira para a casa do pai 
deste onde vivia com ela escandalosamente concubinado, e que além deste mau 
comportamento tem deflorado mais a duas raparigas, das quais ainda vive com uma destas, 
de quem tem dois filhos, e também vive concubinado com uma escrava de João José da 
Silva Coutinho, de nome Clara. 
 
 
E ainda: “Clementino, zomba de tudo por ser apatrocinado pelo Major Antônio José 

de Oliveira”, do que surge a dúvida do delegado “rogo a V.S.ª me esclareça se o devo 

                                                   
37Ofício do Ministro dos Negócios da Guerra, dirigido ao Presidente da Província da Paraíba, datado de 03 de 
novembro de 1865. APEPB. Cx.046 (1865).  
38 Ofício do Sub-Delegado da povoação de Mulungú, José Justino da Costa Brito, dirigido ao Delegado da 
Capital Thomas Cirne, datado de 04 de setembro de 1865. APEPB. Cx.046 (1865). 
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processar por tais crimes, como também pela resistência (a prisão) e o uso de armas, ou se 

o mandar com destino ao recrutamento.”39  

Contudo, nem todos os voluntários eram “de corda”, embora em minoria, muitos se 

ofereciam realmente de forma voluntária  para ir a Guerra. Os motivos para essas posturas 

foram tão diversos quanto é diversa a natureza humana; desse modo, muitos escravos, em 

geral com a anuência do senhor, se alistavam para conseguir a alforria prometida pelo 

Imperador; outros, sejam libertos, homens livres, ricos e pobres, se alistaram por amor à 

pátria ou inclinação natural à vida militar, atraídos pelo som dos clarins. Foi o caso de 

Ignácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão, que por ter se oferecido ainda em março de 

1865, para prestar seus serviços a pátria, não apenas na Província, em que era Tenente-

Coronel Comandante do 25.º Batalhão da Guarda Nacional, mas no teatro da guerra, 

seguiu para o Paraguai, onde veio a perder a vida na batalha de Lomas Valentinas. Atitude 

semelhante havia tido no mês anterior, em 01 de fevereiro, o Corpo Policial da Província 

da Paraíba, na figura de seu Comandante José Vicente Monteiro da Franca, com apóio de 

seus oficiais e soldados, que igualmente seguiram para a Corte e de lá para o Paraguai.40 

Segundo Adauto Ramos, a Paraíba contribuiu com dois contingentes para a 

campanha. “Desse contingente faziam parte 1472 voluntários, 599 Guardas Nacionais e 

383 recrutados e libertos, perfazendo um total de 2.454 combatentes.”41 Ainda segundo 

Adauto Ramos 

 

o 1.º Contingente de voluntários da Paraíba com destino a Guerra do Paraguai foi 
comandado pelo Tenente-Coronel da Guarda Nacional José Paulo Travassos de Andrade. 

                                                   
39 Ofício do Delegado suplente de Alagoa Grande,  Clemente Cavalcante de Albuquerque dirigido ao Chefe 
de Polícia da Paraíba Gervásio Campelo Pires Ferreira datado de 05 de janeiro de 1865. APEPB. Cx.046  
(1865). 
40 cf. RAMOS, 2004. 
41 RAMOS, 2004, p. 22. 
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Era composto por 428 praças, voluntários e guardas nacionais daqui e do Rio Grande do 
Norte. A sua composição contou com a contribuição de 180 policiais militares.42 

 

O segundo contingente contava com 301 praças e tinha como base o 25.º Batalhão 

da Guarda Nacional, que era comandado pelo Tenente Coronel Luís Ignácio de 

Albuquerque Maranhão, o qual foi nomeado pelo Presidente da Província para o comando 

do referido contingente em 01 de abril de 1865. Os demais enviados a guerra foram 

incorporados a outros batalhões na Corte, antes de seguirem para o campo de batalha.43 

O esforço de Guerra levou o estado a contrair empréstimos e utilizar o dinheiro 

antes aplicado, ao menos em parte, na ampliação da burocracia e da infra-estrutura do país, 

para vencer a guerra contra os Paraguaios, ou seja, o dinheiro que antes servia para a 

reconstrução de pontes, portos, igrejas, cemitérios, institutos vacínicos, instituição de 

novas cadeiras de instrução pública; passou a ser utilizado para a compra de fardamentos, 

armas, munição e pagamento do soldo dos militares. 

Da mesma forma, a grande quantidade de militares, guardas nacionais e policiais 

enviados para a guerra, deixou a Província, sobretudo os sertões, onde o braço do governo 

começava a chegar com alguma eficiência, à mercê de bandos de ladrões e salteadores. Na 

Paraíba atuavam por esta época, entre outros, os famosos bandos de Adolfo Meia Noite e 

Liberato Nóbrega. 

A guerra durou 5 anos, se estendendo até 1870, com a morte de Solano Lopes e a 

rendição do Paraguai, porém o exército só é desmobilizado aos poucos, embora esse não 

fosse o desejo do Estado. Recomeça então, de maneira tímida, os investimentos em infra-

estrutura da Província, porém não com a mesma eficácia, desse modo os esforços do 

governo da Paraíba para construir a ponte de ferro do Sanhauá não dão resultado. Na 

                                                   
42 RAMOS, 2004, p. 23. 
43 RAMOS, 2004, pp 26, 27. 
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capital especificamente, ocorreram várias tentativas de instalação de serviços urbanos 

como a iluminação a gás e não mais a óleo, a maior parte delas, também frustradas. 

O que definitivamente não mudava em essência, porém mudava de forma, em 

tempo de guerra ou de paz, era a tentativa de assegurar por todos os meios, a mão de obra 

dos homens livres pobres, tidos como vadios e inúteis. Em 1859, Beaurepaire Rohan, que 

governou mais de dez Províncias do Brasil, ligado a Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional e autor de vários textos sobre a mão de obra e os destinos da grande lavoura 

nacional, aponta o dilema que a elite brasileira tentava resolver. Segundo ele: 

 

Um grande problema tem o Brasil de resolver na esfera de sua indústria: a substituição do 
trabalho escravo pelo trabalho livre, sem quebra da grande produção. Pertence ás colônias 
industriais demonstrar praticamente os meios de chegar a esse resultado, pelos esforços 
associados de seus membros, pelo emprego das máquinas e aparelhos, a que, ainda hoje, 
pela mais lamentável das rotinas, se prefere essas máquinas humanas, que temos importado 
da Costa da África. A idéia das escolas ou colônias operárias, longe de prejudicar a 
colonização estrangeira, tende pelo contrário a promove-la, por isto que torna-se evidente a 
obrigação de importarmos operários inteligentes que dirijam as diversas oficinas desses 
estabelecimentos.44  
 

Desse modo, na segunda metade do século XIX, a preocupação com os destinos da 

classe indolente e perigosa dos sem ocupação e os debates sobre leis de locação de 

serviços,45 ganhavam de vez a tribuna, os palanques, as páginas da imprensa e dos 

relatórios de Presidentes de Província, sobretudo depois da guerra e mais ainda com o 

decreto que declarava livre os filhos de escravas, mas um passo para o gradativo fim da 

escravidão. 

Assim, a partir de 1871, a Lei do ventre livre é de 21 de setembro daquele ano, o 

debate sobre tráfico interno de escravos, utilização de trabalhadores livres nacionais e 

imigrantes, que já era intenso, ganha publicidade e proporções inéditas, ainda mais quando 

                                                   
44 BEAUREPAIRE ROHAN. Apud. GÓES, 1938, p.58. 
45 Sobre as leis de locação de serviço ver LAMOUNIER, 1988; SÁ, 2005. pp. 57-64.  
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em 1874 explode a revolta popular dos quebra-quilos em quatro Províncias do Norte, 

respectivamente Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. 

Por ocasião da revolta já ia longe a prosperidade do início da década de 60, quando 

o algodão brasileiro abastecia as vorazes máquinas britânicas; na década de 70, tais 

províncias se encontravam em um período de crise, marcado por repiquetes de secas e 

baixa dos preços do algodão e do açúcar. A revolta fora causada pela aplicação da Lei n.º 

1.157, aprovada em 26 de julho de 1862, que decretava a substituição das antigas medidas 

portuguesas de capacidade e distância, em pleno uso até aquele momento, pelo sistema 

métrico decimal francês.  

A Lei estabelecia um prazo de dez anos para que houvesse a substituição dos pesos 

e medidas, porém a regulamentação da antiga norma jurídica realizada em 1872, foi 

efetuada sem que na realidade houvesse qualquer tipo de instrução para que o povo 

compreendesse e aos poucos se fosse habituando as novas medidas, que passaram a vigorar 

em 01 de janeiro de 1873, data a partir da qual, em tese, os feirantes só poderiam vender 

suas mercadorias de acordo com as novas medidas. Contudo, as caixas com os pesos e 

medidas só foram compradas pela administração provincial e enviadas para as câmaras 

municipais em fins de 1873 e início de 1874. Algumas das câmaras só receberam as caixas 

com pesos em 1875, caixas que foram imediatamente alugadas a contratadores de 

impostos, ou seja, negociantes que compravam o direito de arrecadar os impostos 

municipais, fixados pela câmara em certa quantia anual, da qual o arrematante tinha que 

pagar 10% no momento em que se tornava oficialmente o contratador. Esse sistema de 

arrecadação de rendas públicas muito comum na colônia, foi mantido, em relação a alguns 

produtos, até o fim do Império. 
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Em 1874 além dos impostos que incidiam sobre os gêneros alimentícios, havia sido 

criado o imposto de chão, cobrado a dez tostões por carga exposta na feira, ou seja, os 

homens livres pobres reunidos no seu local de trabalho tinham que pagar os tradicionais 

impostos municipais, o novo imposto de chão e as taxas para a utilização dos pesos e 

medidas do sistema métrico decimal. É óbvio que os contratadores de tais impostos, só 

compravam o direito de arrecadá-los, por quê podiam facilmente coletar mais dinheiro que 

o fixado para ser entregue a câmara no fim do ano, o que era a mola mestra do sistema. 

 Outra “novidade” do ano de 1874, que igualmente indignava a população livre e 

pobre, tanto quanto à implantação dos novos impostos e a introdução do sistema métrico 

decimal francês foi a promulgação da nova lei do recrutamento, que isentava todos os 

proprietários deixando os despossuídos na mira dos recrutadores, o quê legalizava a 

injustiça de que essa população sempre fora vítima, ainda mais quando devido às 

circunstâncias em que chegou ao conhecimento dos livres e pobres, foi tida como uma 

possibilidade real de escravização. Por fim, a todo esse quadro se poderia acrescentar a 

crise econômica. De tudo isso resultou a revolta dos “matutos do brejo”, que se insurgiram 

contra o poder constituído, em várias localidades das quatro Províncias acima citadas.  

O primeiro motim ocorreu em 31 de outubro de 1874, em Fagundes, povoação da 

Vila Nova da Rainha, na Paraíba, onde a população rasgou os documentos da Coletoria e 

da Câmara municipal, com o intuito de não pagar os impostos e, enfurecida, quebrou os 

pesos e os instrumentos de medida do sistema métrico decimal. A agitação durou não mais 

que algumas horas e depois os camponeses se dispersaram. A maneira de agir dos quebra-

quilos foi semelhante em todas as localidades, porém, em algumas ocasiões os escravos 

tomaram parte na rebelião, tentando alcançar por meios legais a alforria, enquanto a 

população livre e pobre se insurgia contra o Estado, o que não deixa de ser uma 
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contradição, pois os livres se revoltavam contra a escravidão, enquanto os escravos 

buscavam as autoridades para conseguir a liberdade.  

Ao que parece, embora haja uma antiga polêmica historiográfica a esse respeito, 

não havia cabeças ou guias do movimento, mas tratava-se apenas de uma eclosão de 

revolta contra a injustiça reinante, cujo principal executor era o estado e seus agentes.46 

Essa revolta ocorreu nos brejos e agrestes das supracitadas províncias, e embora não tenha 

tido grandes conseqüências, ensejou um grande medo à elite, há muito temerosa de um 

levante semelhante e desconfiada perenemente de qualquer um que não pertencesse a seu 

círculo, ainda mais a “caterva desvalida dos campos”. Basta dizer que o então Presidente 

da Província e abastado senhor de engenho, Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, passou a 

dormir em um navio surto no porto, assim que soube da revolta. Os acontecimentos da 

Paraíba do Norte e demais províncias foram noticiadas nos jornais do Rio de Janeiro de 

maneira desproporcional ao levante, situação para a qual muito contribuíram as autoridades 

provinciais, que queriam mostrar eficiência no desmonte de tal “monstruosidade”, o que 

causou um profundo impacto na Corte. 

Tal repercussão levou a que a repressão ao movimento fosse muitas vezes 

desproporcional ao levante. Na Paraíba, aqueles implicados no movimento foram presos, 

torturados e enviados a capital. As Vilas que haviam se sublevado foram ocupadas por 

policiais da cidade da Paraíba e mesmo por um batalhão vindo da Corte. As autoridades, 

sobretudo as paraibanas, sabiam que em uma Província em que a quantidade de escravos já 

era mínima, devido ao tráfico interprovincial, era preciso controlar a população livre e 

pobre e impedir a todo custo que tais casos se repetissem.  

                                                   
46 Ver: JOFFILY, 1974;  JOFFILY, 1977;  ALMEIDA, 1978; SOUTO MAIOR, 1978; ALMEIDA, 1980; 
SÁ, 2005. 
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Contudo, o tão buscado controle sobre os despossuídos, só surtiu algum efeito em 

1877, três anos e meio depois da revolta do quebra-quilos, quando os proprietários de terra 

tiveram, embora sob circunstâncias terríveis, a possibilidade de se apropriarem 

praticamente sem custo e com subvenção do Estado, do trabalho dos homens livres, o que 

foi, durante o Império, a última tentativa para controlar a mão de obra sempre inconstante 

dessa população. Sob o novo nome de colônias, as velhas práticas utilizadas para obter 

trabalho sem pagamento de salários, que tornava os engenhos viveiros de mão de obra, 

ganharam uma justificativa ideológica, de acordo com as discussões do Congresso 

Agrícola do Recife de 1878, em que os proprietários das Províncias do Norte chegaram a 

uma conclusão contrária a dos proprietários das Províncias do Sul47, ou seja, que em suas 

terras a mão de obra escrava deveria ser substituída pelo trabalhador livre nacional, como 

já vinha ocorrendo desde a extinção do tráfico em 1850 e não por meio da imigração, de 

resto só exeqüível em Províncias que tivessem dinheiro para subsidiá-la, uma vez que o 

Estado, apesar de todas as pressões, não vinha promovendo a imigração no ritmo desejado 

pelos cafeicultores. 

No entanto, como todos conheciam a “indesculpável indolência do trabalhador livre 

nacional,” que agora deixava de ser nominalmente taxado de vadio pelas autoridades, a 

criação de núcleos coloniais, lugares fabricados para a exploração do trabalho, poderiam 

ser a escola para transformar indolentes em trabalhadores. A ocasião propícia para a 

formação desses núcleos foi a grande seca de 1877-1879; que derramou sobre os brejos e a 

Mata da Paraíba um mar de gente faminta, e disposta a trabalhar sobre quaisquer condições 

que pudesse preservar sua cada vez mais precária existência. 

                                                   
47 O Congresso Agrícola do Recife, foi realizado no segundo semestre de 1878, em reação à realização do 
Congresso Agrícola Nacional, que no semestre anterior e sem a presença de representantes das Províncias do 
Norte, havia deliberado que a solução do problema da substituição do braço escravo pelo livre seria a 
promoção da vinda de imigrantes europeus. Ver SILVEIRA, 1984; EISENBERG, 1989, p. 169-183. 



 192 

 

3.2 – Dispensáveis porém úteis: um mar de gente 
faminta invade a Mata Sul da Paraíba  

 

A seca sempre foi um acontecimento ou fenômeno comum à vida na 

Capitania/Província da Paraíba. As estiagens prolongadas e as enxurradas que se seguiam 

atingiam toda a Província, pois embora seus efeitos mais devastadores afetassem  de chofre 

e drasticamente o grande sertão interior da capitania, reduzindo o comércio de couros, 

atanados e carne,  seu raio de ação estendia-se por toda a Província, pois a destruição 

causada pela falta de chuvas forçava a migração para o brejo e a Zona da Mata, atingindo 

portanto, até mesmo, a capital da Província. 

 Contudo, é preciso salientar que da mesma forma que o sol não obedece fronteiras, 

os migrantes por ele castigados podiam vir de qualquer parte do sertão do Ceará, Rio 

Grande do Norte e Pernambuco, que juntamente com a Paraíba dividiam a maior parte dos 

infortúnios da seca, e migrar para qualquer uma das várzeas dos rios do açúcar, seja o 

Capibaribe e o Una em Pernambuco; o Mamanguape e o Paraíba, na Província de mesmo 

nome ou o Ceará-Mirim no Rio Grande do Norte, porém, independente da várzea ou brejo 

para as quais migrassem, encontravam sempre os olhos fiscalizadores dos proprietários de 

terras.  

Segundo José Américo de Almeida a primeira seca que se abateu sobre o “nordeste 

conquistado”48 foi a de 1692, primeira estiagem a deixar registro na documentação e na 

historiografia. Entre uma grande seca e outra havia os repiquetes e as secas parciais, 

períodos de estiagem prolongada, mas que não chegavam a se comparar com as 

verdadeiras catástrofes humanas e econômicas que durante onze vezes durante a colônia e 

                                                   
48 ALMEIDA, 1980, p.168. 
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o Império, atingiram a Capitania, nenhuma dela comparável a de 1877/1879, que ficou 

conhecida como a seca dos três sete.49 Segundo o senador Meira de Vasconcelos esta 

estiagem levou doze mil pessoas ao Brejo e várzeas da Paraíba e reduziu a população do 

sertão a 30% do que era antes do flagelo.50 

 

Tabela 1 - Secas da Capitania/Província da Paraíba 
Repiquetes Secas Parciais Secas 

 
Grandes Secas 

1851 1816-1817 1692 1790-1793 
1853 1827 1711 1877-1879 
1860 1830 1721  
1865-1866  1723-1727  
1869-1870  1736-1737  
  1744-1746  
  1777-1778  
  1803-1804  
  1824-1825  
  1844-1846  
     1888-1889  
Apud. ALMEIDA, 1980.  

 

Os primeiros sinais da grande seca começaram já no ano de 1876, em que choveu 

pouco nos primeiros meses e nada nos últimos. O quadro se manteve inalterado em 1877, 

ou seja, sem água, sem chuva e sem esperança. Em 01 de junho do mesmo ano a Regente 

em nome do seu pai, D. Pedro II, na fala do trono com que encerrou a 1.ª e abriu a 2.ª 

sessão da 16.ª legislatura da Assembléia Geral, já reconhecia a gravidade do problema, 

pois assim discursou: 

 

A prolongada falta de chuvas em algumas Províncias do Norte e na de São Pedro do Rio 
Grande do Sul acarretou sobre elas as provações inerentes a semelhante flagelo. O governo, 
auxiliado pela caridade particular, tem acudido ás populações daqueles pontos do Império 
com gêneros alimentícios, autorizando ao mesmo tempo os presidentes a despenderem o 

                                                   
49 ver GALLIZA, 1979. p.129-134; ALMEIDA, 1958. 
50 APEPB. Cx. 063 (1880-1881). 
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que for preciso para aliviar os sofrimentos das classes mais necessitadas; estudará os meios 
de prevenir, quanto for possível, os grandes efeitos desse mal, de que praticamente são 
vítimas, com especialidade as Províncias do Norte.51 
 

Na luta contra os devastadores efeitos da seca o governo, tanto provincial, quanto 

geral, era levado a reboque dos acontecimentos, reagindo sempre de forma atrasada e 

insuficiente aos clamores das populações desvalidas. A princípio foi criada pelo governo 

central uma comissão de Socorros públicos em Recife, encarregada de distribuir os 

alimentos enviados aos flagelados. Recife servia assim, como o entreposto comercial óbvio 

da distribuição de donativos, pois centralizava a maior parte dos caminhos do sertão, das 

quatro Províncias mais atingidas pela estiagem: Pernambuco Paraíba, Rio Grande do Norte 

e sobretudo o Ceará.  

Nas Províncias, os governos locais, alguns antes, outros depois de criada a 

comissão do Recife, criaram suas comissões nas capitais e cidades mais importantes dos 

Brejos e da Mata, para onde se dirigia a maior parte da população deslocada, contudo, o 

número de migrantes era tanto que foram criadas, ao menos na Paraíba, comissões de 

socorro público em praticamente todas as Vilas e Cidades da Província, especialmente nas 

do sertão, não apenas em virtude desta ser a região mais atingida pelo flagelo, como 

também para conter a migração para o litoral. Essas comissões eram formadas pelos 

vereadores, juízes e padres da localidade e foram encarregadas de distribuir os gêneros 

alimentícios enviados para socorrer a pobreza. 

Os recursos públicos, por meio da dotação orçamentária do governo geral, 

começaram a ser recebidos com a criação da comissão de Pernambuco, ao que se somavam 

                                                   
51 Fala com que Sua Alteza Imperial a Regente em nome de Sua Majestade o Imperador o Senhor Dom Pedro 
II, encerrou a 1.ª e abriu a 2.ª sessão da 16.ª legislatura da Assembléia Geral no dia 1.º de junho de 1877. 
APEPB. Cx.061-A (1875-78). 



 195 

as dotações extraordinárias das diversas Províncias. Em 1878 o dinheiro do governo geral 

passou a ser enviados as capitais das Províncias atingidas pela seca e não mais para Recife. 

Contudo, não era apenas o governo que socorria os necessitados, pois, muitos 

cidadãos passaram a contribuir com as urgências de Estado. Desse modo, a exemplo do 

que já havia ocorrido em outras ocasiões, muitos funcionários públicos recusaram frações 

dos seus salários para que fossem gastos para diminuir os males causados pela seca. Os 

exemplos são muitos e estão presentes em todos os níveis da burocracia provincial, assim, 

Celerico Pretextato Ferreira da Silva, professor primário de Alhandra, afirma: 

 

Comiserando-me do triste estado a que tem chegado a população desvalida nos sertões 
d’esta Província, flagelada pela fome, em vista da grande falta de chuvas, julgo do dever de 
todo o cidadão brasileiro concorrer com o que puder, dos seus possuídos para ajudar a 
moderar as grandes aflições que tem passado, em quadra tão terrível, n’aqueles lugares 
faltos de recursos, os nossos prediletos irmãos, que a não terem encontrado em V. Excia. 
tão acertadas providências, desde que assumiu a Presidência d’esta Província, de socorre-
las d’esde aquele tempo até a presente data com gêneros alimentícios, distribuídos 
repartidamente pelos indigentes por meio de comissões nomeadas por V. Excia para todos 
os pontos acometidos, já teriam sido vítimas devendo os padecentes, abaixo de Deus, à V. 
Excia. sua existência. Eu Exmo. Senr., sinto profundamente por não poder corresponder 
aos bons desejos de V. Excia. por quase nada possuir, pois algumas alfaias que tinha as 
tenho sacrificado, como as sacrifiquei para salvar minha família da terrível epidemia de 
varíolas de que foi acometida de maio a junho do corrente ano; porém tendo no Tesouro 
provincial, como professor d’esta Vila, a quantia de quatrocentos mil reis (400$000) 
vencidos, a contar de 1.º de janeiro ao último de junho do ano que corre, ofereço a V. 
Excia., no caso de poder mandar pagar-me a referida quantia, cem mil reis (100$000) que 
em casos tais, as ponho a disposição de V. Excia. para fazer parte dos socorros, nos lugares 
mais necessitados do Sertão, pois não obstante já irem caindo as chuvas com abundância, 
sofrerão ainda muito os flagelados da fome, se V. Excia. lhes faltar as acertadas medidas 
tomadas, até que possão plantar e colher fruto do seu trabalho.52  
 

Do mesmo modo, o próprio Presidente da Província Ulysses Machado Pereira 

Viana, mandou passar uma subscrição nos vários órgãos da burocracia provincial para que 

os funcionários, sobretudo os de alto escalão, doassem algumas somas para o socorro “dos 

                                                   
52 Correspondência do Professor primário de Alhandra Celerico Pretextato Ferreira da Silva ao Presidente da 
Província da Paraíba Esmerino Gomes Parente, datado de 23 de julho de 1877. APEPB. Cx.061-A (1875-78). 
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infelizes retirantes”, da mesma maneira agiu ainda o provedor da Santa Casa de 

Misericórdia e os vigários em grande número de Freguesias. 

A divulgação da seca nos jornais do sul, especialmente na Gazeta de Notícias, que 

enviou José do Patrocínio para cobrir a hecatombe do Norte, levou a que o Presidente da 

Província recebesse doações em dinheiro ou alimento de diversos pontos do país, 

especialmente dos moradores do Bairro de Santo Antônio do Recife, das Lojas Maçônicas 

do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e da Associação Comercial do Pará. Esta contribuiu 

por diversas vezes e com abastados recursos. 

Contudo, nenhuma doação era suficiente para aliviar de maneira significativa a 

calamidade que se prolongou durante todo o ano de 1878, sobretudo depois da dotação 

orçamentária ter sido acrescida em muitos contos de réis e a seca ter se tornado, além de 

uma terrível catástrofe humana, um grande negócio; primeiro para aqueles que compravam 

títulos do tesouro provincial e esperavam em alguns anos receber os devidos juros; 

segundo, para os comerciantes que foram contratados pelo Presidente da Província para 

fornecer os gêneros de primeira necessidade aos migrantes, ou seja, alimentos, remédios e 

roupas, pois, quase a totalidade destes comerciantes comprava boa parte dos produtos em 

Recife, o que se por um lado permitia, em tese, que cada Província adquirisse apenas o 

necessário para o socorro dos retirantes, sem excessos, constituía por outro lado, para 

utilizar uma expressão da época, uma desinteligência, uma vez que, os gêneros antes 

distribuídos de Recife para as Províncias, agora tinham um intermediário nos comerciantes 

locais, o que dava margem para que ocorresse, para utilizar as palavras de hoje, 

superfaturamento nas compras. 

Um outro problema era fazer os alimentos já comprados chegarem as Vilas do 

Cariri, Seridó e Sertão, serviço para o qual eram contratados outros atravessadores; o 



 197 

resultado foi que não raro os alimentos chegavam em fardos pequenos ao seu destino, onde 

outra vez podiam ser defraudados pelos membros da comissão, o que ocorreu mais de uma 

vez. Em 06 de dezembro de 1877 a comissão de socorros públicos da Vila de Alagoa do 

Monteiro reclama das autoridades o fato das diversas comissões do interior terem recebido 

alguns gêneros de primeira necessidade, porém em sacas pequenas e mal cheias.53 Em 11 

de fevereiro de 1878 é a vez do Tenente Diego Garces Palha, Comandante da Força 

Volante no Sertão da Vila de Pombal denunciar que 

 

os criminosos, cujo chefe é Honório Rodrigues são amaziados pelos locais, inclusive por 
Manoel Coelho Bandeira de Melo, empregado da Tesouraria da Fazenda da Paraíba do 
Norte, encarregado da Comissão de Socorros, não só fornece gêneros ao grupo de 
criminosos, como mesmo as vende nas feiras desta cidade publicamente.54  
 

Por fim, ainda em 1878 o Estado inicia uma série de obras públicas para utilizar a 

mão de obra migrante, tanto na capital, quanto nas povoações do interior, para isso eram 

enviadas ferramentas, no mesmo sistema dos gêneros alimentícios e do dinheiro. Na capital 

foram muitas as obras realizadas por ocasião da grande seca: o ajardinamento do Palácio 

do Governo, o calçamento de várias ruas, a recuperação das estradas e pontes e a 

construção de outras. No interior da Província foram construídos açudes, abertas estradas e 

reformadas Igrejas, tudo para dar ocupação útil à população de desvalidos que aceitavam 

qualquer alternativa de trabalho, que lhe desse o sustento que a terra ressequida pelo sol 

negava. 

Porém, como anos depois diriam os cantadores sertanejos, os quatro cavaleiros do 

apocalipse, nunca andam sozinhos, pois a fome, a peste e a guerra trazem sempre a morte 

                                                   
53 Ofício da Comissão de Socorros Públicos da Vila de Alagoa do Monteiro ao Presidente da Província, 
datado de 06 de dezembro de 1877. APEPB. Cx.061-A 1875-78. 
54 Denúncia do Tenente Diogo Garces Palha sobre a nefasta atuação de criminosos associados à Comissão de 
Socorros Públicos da Cidade de Pombal, datada de 11 de fevereiro de 1878 e dirigida ao Presidente da 
Província da Paraíba. APEPB. Cx.061-A (1875-78). 
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no seu encalço. A seca de 1877 trouxe os quatros cavaleiros juntos, pois se a fome tinha 

como alvo predileto o sertão, as populações emigradas passaram a sofrer nas cidades e 

vilas da costa, de uma epidemia de varíola, muitas vezes mais violenta que a epidemia de 

chólera-morbus que havia devastado a escravaria da província em 1856. As mortes eram 

tantas que foram criados uma dezena de hospitais em todo o Brejo e Mata, entre eles: o 

hospital de São Pedro e São Paulo de Mamanguape, a enfermaria de variliosos de Santa 

Rita, o hospital da Guia, o de Cruz do Peixe, o de Santo Antônio, o de São Bento, e o de 

Nossa Senhora das Neves. 

Alguns desses hospitais, que também funcionavam com o dinheiro de doações e 

dos víveres destinados a socorrer os retirantes, foram criados por gente que se apiedava da 

sorte dos flagelados, como ocorreu em Santa Rita, conforme descrição de Domiciano 

Lucas de Souza Rangel, diretor e criador do referido hospital, que segundo ele: 

 

É uma casa de palha edificada em terras d’este engenho próximo as matas, em lugar 
inteiramente arejado, e fora do contágio da povoação, foi construído com a maior economia 
podendo ter custado ao governo a ridícula quantia de 40$000. Este hospital foi criado por 
iniciativa minha, visto como vagavam pelas estradas os variolosos, e ali sem recurso algum 
pereciam e eram por lá mesmo sepultados, entretanto o Reverendíssimo Pároco Manoel 
Gervázio Ferreira da Silva zeloso e caridoso como é, deu benção a um terreno próximo ao 
referido hospital e aí faziam-se os enterramentos. No serviço do hospital, existem 
empregados, dois enfermeiros percebendo um 45$000 mensais e outro 800reis diários, duas 
enfermeiras recebendo 800 reis diários. O pároco e administrador percebe 50$000 mensais 
e com a ausência d’este fui nomeado, e reverto os vencimentos de minha administração em 
favor do próprio hospital.55 
 

A peste de varíola, acima referida, matou tanta gente, que no livro de registro de 

óbito referente aquele ano e ainda existente no Arquivo Eclesiástico da Paraíba, foi 

                                                   
55 Correspondência do administrador do Hospital de Variolosos de Santa Rita Domiciano Lucas de Souza 
Rangel ao Presidente da Província da Paraíba José Rodrigues Pereira Júnior, datado de 02 de junho de 1879. 
Cx.062 (1879). 
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contabilizado muitas vezes apenas “um corpo de mulher” no dia tal, pois na confusão 

reinante às vezes não se sabia nem o nome da pessoa que seria piamente enterrada.56 

Diante de tal quadro o governo decretou severas multas para aqueles que 

vendessem gêneros alimentícios provenientes da Cidade da Paraíba fora do limite do termo 

da capital ou que se aproveitando da situação calamitosa aumentasse em demasia o preço 

dos tubérculos e cereais. Por fim, os roubos e assassinatos levaram a que se estabelecesse 

na cidade as rondas noturnas, sobretudo no Varadouro, bairro comercial, onde gente caia 

de fome nas portas dos armazéns de secos e molhados, como atesta o subdelegado Antônio 

Silveira Lourenço Franco ao Chefe de polícia Manoel Antunes Pimentel, no seguinte 

ofício: 

 

Participo a V.s.ª que ontem mandei recolher ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia da 
ordem de V.S.ª um emigrante que caíra atacado de fome no trapiche do negociante Aron, 
no porto desta capital, por tanto peço a V.S.ª que se digne mandar pagar as pessoas que 
conduziram o dito emigrante ao Hospital.57 
 

Porém, se a peste grassava no litoral, o que fez muitas famílias retornarem ao sertão 

para morrer em paz em sua terra, a guerra o devastava, pois o interior da capitania estava 

tomado por malfeitores que cometiam toda a sorte de barbaridades e roubavam os gêneros 

alimentícios enviados em socorro das vítimas que haviam permanecido no sertão. Alguns 

documentos mostram o quadro assustador do que se vivia no sertão da Província. Em 

Souza a situação foi assim descrita: 

 

...pela seca, (a população) emigrou em sua maioria, procurando no litoral, cariri-novo e margens 
dos grandes rios, abrigo contra o flagelo. Mas como se estivesse votada ao castigo de Azhavero58, 
                                                   
56 cf. AEPB. Livros de Registro de Óbito da Freguesia de Nossa Senhora das Neves da Paraíba do Norte, 
números 3, 4, 5. 
57 APEPB. Cx.061-B (1875-78). 
58 Azhavero era um dos nomes atribuídos ao judeu errante, que segundo lenda bastante conhecida dos 
eruditos  do século XIX, havia sido condenado a vagar pelo mundo por ter vendido as roupas do Cristo. 
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d’ela tem sido repelida pela peste, pela escassez de recursos, quando não ceifada na grande maioria 
pela morte. Nesta dura alternativa muitas famílias, horrivelmente dizimadas e no mais lastimável 
estado, tendo voltado ao lar, onde a esperança de inverno, a confiança no governo e mil outras 
relações as atraíram, tem-na tragado amargas decepções, e outros encontrado a morte depois de 
haverem percorrido toda a escala da dor, e descido até o último degrau da abjeção. Povoado de 
novo o Sertão de seus mesmos filhos, a quem desconhece pela algidez da morte e pela 
contaminação dos muitos vícios, de que só a miséria tem o segredo, se estorce nas convulsões da 
depredação, da fome, da peste e da morte, pondo toda sua esperança no governo, que, na frase do 
imortal Marquês de São Vicente, é sinônimo de proteção. 

 

 E ainda: 

 

Ninguém se julga tranqüilo, por que os grupos de salteadores se criam, e engrossam de dia 
em dia; as estradas vão ficar intransitáveis, por que vai faltando água em muitos lugares, e 
os viandantes são atacados, e roubados, quando não assassinados. 

 

Por fim a Comissão de Socorros públicos da referida Vila chama a atenção de que: 

 

1.º –  há milhares de famintos que necessitam do pão oficial para não morrerem a fome; 2.º 
–  as más condições higiênicas, em que se acham estes infelizes, lhe trazem diversas 
doenças, sendo preciso e urgente a remessa de ambulâncias mais profusas, conforme já foi 
reclamada; 3.º – grande parte da população está reduzida ao estado de primitivos habitantes 
pela nudez de seus membros e habitações das selvas, onde ao mesmo tempo que procuram 
os alimentos silvestres, já tão escassos, escondem o vergonhoso de sua cruel situação; 4.º – 
que desde o mês de maio tendo cessado completamente o socorro oficial, a mortalidade 
aumentou consideravelmente, por que a população parecia ter tomado a resolução 
desesperada de morrer no chão natal, a emigrar para o Mossoró e outros lugares do litoral, 
onde tem morrido, de fome, de peste, e mil outras causas de destruição, mais da metade da 
população emigrada desse termo; 5.º – que faz-se necessária a remessa de vacina para 
vacinar e revacinar a população ameaçada de uma invasão de varíola reinante no Mossoró, 
e em outros lugares em comércio constante com este termo; 6.º – que a emigração, que 
havia quase cessado desde o mês de junho, continua em grande escala por toda a parte, 
trazendo para esta cidade uma verdadeira enchente desses retirantes; 7.º – que o estado 
lamentável deste Sertão se prolongará indefinidamente até que pereça o último, si, além 
dos mais socorros, não vier em tempo quantidade suficiente de sementes de boa qualidade, 
para serem distribuídas, e plantarem apenas apareçam as chuvas que nos anos regulares 
começam em dezembro e janeiro. Terminando, esta comissão lembra a  V. EX.ª, a 
conveniência de empregar a população válida em alguma obra de utilidade pública.59 
 

                                                   
59 Ofício da Comissão de Socorros Públicos de Souza dirigido ao Presidente da Província da Paraíba Ulisses 
Machado Pereira Viana, em 13 de novembro de 1878. APEPB. Cx.061-B (1875-78).  
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O mesmo acontecia em Santa Luzia, Princesa, Patos, Piancó, Pombal e demais 

povoações, vilas e cidades de todo o sertão da Província. Em Umbuzeiro a comissão de 

socorros públicos denuncia às autoridades a atuação de um dos mais famosos malfeitores 

do sertão, o criminoso Liberato Nóbrega; em Campina Grande corre a suspeita de casos de 

canibalismo. 

Na Mata Sul da Paraíba, apesar do Braço do Imperador e dos seus prepostos 

estarem mais próximo, a situação era igualmente calamitosa. Em Pilar o quadro era este: 

 

A comissão de socorros desta vila, quando principiou a distribuir os gêneros com a 
população indigente d’este lugar, foi testemunha da mal aplicação que faziam os mesmos 
dos recursos recebidos, pois uma vez que estavam fartos entregavam a uma indolência 
completa, esperando novas remessa, que se lhe davam de oito em oito dias, e neste ínterim 
furtavam tudo quanto encontravam. A comissão resolveu dar-lhe trabalho e serviço regular, 
cujo resultado foi de grande utilidade tendo preparado grande número de materiais, 
constante de uma relação que tive a honra de enviar a V. EX.ª a poucos dias, e para ser 
aplicados em alguma obra pública, de que necessita esta vila.60  
 

Em Livramento a situação é igualmente de inquietação pela manutenção da ordem 

pública, como se pode deduzir do seguinte Ofício, em que o Subdelegado do 2.º distrito da 

referida freguesia, informa ao Chefe de Polícia da Capital, Manoel Antunes Pimentel o que 

se passava no distrito sob sua responsabilidade. Assim: 

 

...conflitos e desordens quase sempre se dão por aqui, por quê é índole habitual da gente do 
lugar, e de mais acresce o grande número de retirantes que por aqui se acham dispersos, 
gente má, que já vão fazendo algumas anarquias no lugar, e pois aproximando-se os dias de 
Natal, e prevendo o desordeiro que farão aparecer de tais retirantes, peço a V.S.ª que ponha 
a disposição dessa sub-delegacia ao menos da data desse até o dia oito de janeiro vindouro, 
um guarda, por que são dias em que se precisam com mais energia manter-se o sossego 
público. E caso não seja atendido o meu pedido declaro a V.S.ª que não me 
responsabilizarei pelas ocorrências que se derem neste distrito.61 
 

                                                   
60 Ofício da Comissão de Socorros Públicos da Vila de Pilar dirigido ao Presidente da Província da Paraíba 
Ulisses Machado Pereira Viana, em 4 de novembro de 1878. APEPB. Cx.061-B (1875-78). 
61Ofício, datado de 10 de dezembro de 1877. APEPB. Cx.061-B (1875-78).  
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Em Pitimbú a comissão de socorros públicos ameaçou recusar  suas atribuições 

caso a malversação dos recursos públicos continuasse, conforme o exposto no seguinte 

ofício: 

 

Esta comissão comovida da sorte, que vão tendo os desvalidos nesta localidade, que, já sem 
recursos (o pão da caridade), já sem remédios para curarem-se das epidemias, que os 
ceifam, estão morrendo ao abandono às vistas da administração de V.ª Exc.ª, a quem esta 
comissão tem cientificado do estado anômalo, em que eles se acham, de novo vem 
requisitar a V.ª Exc.ª os medicamentos constantes das relações, que acompanharam o ofício 
por ela dirigido em o mês de março último. A não ser essa Exm.º Snr.º, a missão de que 
essa comissão se encarregou, e o caráter, que ela representa, jamais importunaria a essa 
presidência com requisições semelhantes. Nesta data acabam de morrer dois pais de 
famílias, além de outros, deixando ao abrigo da orfandade e da miséria número crescido de 
filhos menores por falta (um dos principais motivos) de remédios; cuja falta causou tal 
suscetibilidade nos habitantes, que tacharam de negligentes e indiferentes os membros 
desta comissão. E como esses infelizes, se acham muito a mercê do destino, esperando a 
hora fatal. É clamorosa semelhante emergência. Ao senhor José Bernardino da Silva esta 
comissão encarrega para o competente destino dos medicamentos, já pedidos a V.ª EX.ª, 
cujo condutor diretamente ela envia. Também ela reitera as relações dos medicamentos, 
que mais correspondem ao curativo das epidemias reinantes. A tornar-se V. EX.ª 
indiferente aos reclamos destes infelizes e as induções desta comissão desde já nós na 
qualidade de membros, pedimos exoneração do respectivo cargo, em que outras vista não 
tivemos, senão coadjuvar ao governo e prestar nossos serviços de  humanidade aos 
flagelados, como temos consciência de haver fielmente executado esse compromisso, cujo 
alvitre ao menos declinamos a responsabilidade, que ora acarretamos.62 
 

Pelo que vai acima exposto é fácil perceber o quanto à seca de 1877/79 atingiu a 

Província da Paraíba, despovoando o sertão e superpovoando os brejos e a Mata. Diante de 

tal quadro o Estado e os proprietários de terra estiveram diante do seguinte dilema: ou 

expulsavam a população desvalida ou a abrigava em suas terras, pois como diria Max 

Sorre 63, se em determinada área todas as terras já tiverem se convertido em propriedade 

privada e a população aumentar de maneira exponencial, como ocorreu devido à migração 

causada pela seca, só há duas saídas possíveis, dividir a terra entre a população ou fazer 

com que o excesso populacional migre para uma área menos saturada. A resposta a essa 

                                                   
62Ofício da Comissão de Socorros Públicos de Pitimbú dirigido ao Presidente da Província da Paraíba Felipe 
Benício da Fonseca Galvão, em 13 de maio de 1879. APEPB. Cx.062 (1879).  
63 cf. SORRE.  Apud.  MEGALE, 1984. 
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delicada questão por parte dos “donos da Mata Sul da Paraíba” foi uma variante da 

primeira opção, partilhar a posse da terra por meio da implantação das Colônias Agrícolas, 

cuja malfadada experiência será analisada no próximo tópico. 

 

3.3 – A armadilha do espaço: a implantação 
das colônias agrícolas na Mata Sul da Paraíba  
 

Apesar dos esforços, durante muitos meses a situação dos flagelados continuou a 

mesma, pois mudaram os Presidentes e demais autoridades constituídas na Província, 

porém a seca insistia em permanecer, e assim teve início o ano de 1879, sob o mesmo 

signo de sol e morte dos dois anos anteriores. A continuidade da seca levou então o 

governo provincial a  criar de maneira sistemática os núcleos coloniais. Alguns já haviam 

sido implantados de maneira rudimentar  no ano anterior, porém, apenas quando a 

comissão de socorros públicos da capital reconheceu a criação das colônias, como uma 

medida eficaz, tanto para combater a anarquia reinante, quanto para aproveitar a população 

de retirantes, ainda em grande parte ociosa64, que os núcleos ou colônias agrícolas saíram 

do papel. Essa decisão foi sumariada do seguinte modo pelos membros da comissão : 

 

A comissão indicadora de medidas tendentes ao serviço de socorros públicos 
unanimimente resolveu submeter ao alto critério de V.ª EX.ª as seguintes medidas que lhe 
parecem no presente as mais urgentes, exeqüíveis e eficazes: 
Convindo desenvolver a cultura de cereais, e de todas as lavouras, de que a Província tira 
seus recursos, é a comissão de parecer, que devem ser criados núcleos coloniais, nos 
lugares com mais vantagens. 
Com a única limitação das proporções dos terrenos, e do número de emigrantes, a que for 
necessário dar ocupação útil, devendo, porém, ser fixado o numero de cada um. 
Salubridade e que devem merecer a preferência os pontos de fácil comunicação viáveis 
com algum centro de população. 
Essas colônias devem ser estabelecidas por contrato do governo com os proprietários dos 
terrenos, ou com outrem, por consentimento expresso destes, a requerimento dos 

                                                   
64As obras promovidas pelo governo não eram em número suficiente para dar uma ocupação produtiva a 
todos os retirantes. 
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mesmos,devendo haver da parte dos colonos a mais plena liberdade na escolha da colônia e 
sua conservação nela. 
O proprietário, ou seu preposto, terá como única indenização de seus terrenos, matos, 
madeiras, palha, e mais objetos indispensáveis ao uso da colônia, destinado por este. 
O proprietário será obrigado a dar gratuitamente madeiras, cipó, e palhas, nas proximidades 
da colônia, para construção das casas dos colonos, bem abrigadas, feitas por este, e sob 
administração do proprietário ou seu preposto. 
Deverá dar a cada colono um lote de terras, de fresco, ou alto, segundo a estação suficiente 
a sua cultura, conforme número de pessoas de trabalho da sua família. 
O colono terá o direito de gozar esse terreno até colher todas as suas plantações, podendo 
somente ser despejado por indolente, ou má conduta, e com autorização da presidência. 
Como alguns terrenos necessitam sério e pesado serviço para se tornarem lavradios , que 
deve ser feito pelos colonos em comum, circunstância que deve ser mencionada nos 
requerimentos para obtenção das colônias. 
Sendo-lhe garantido o usufruto dos mesmos terrenos por três ou quatro anos. 
Convindo também auxiliar, e proteger a indústria açucareira, de que a Província tira a 
máxima parte de seus recursos, e que se acha abatida a falta de braços e capitais, o governo 
dará aos senhores de engenho, que o requererem, e que estiverem em condições de 
cumprirem o contrato de um certo número de famílias, de 25 até 50, para dedicarem-se ao 
plantio da cana, e cereais de seu uso, sob as mesmas condições expostas, ou por contrato de 
parceria. 
O governo fornecerá ao colono por uma só vez á ferramenta usual, roupa e a alimentação 
durante o tempo do contrato, que será até que a colônia principie a colheita das roças. 
Será proibido ao proprietário a compra de lavouras, ou qualquer contrato sobre elas com os 
colonos. 
Por cada falta ou omissão nas condições do contrato, pagará o proprietário a multa de 50 
mil reis imposta pela presidência.65 
 

Com base nessa proposta foram criados 31 núcleos coloniais, 24 no termo da 

capital, 6 em Mamanguape e 1 em Guarabira. 

 

Tabela 2 - Criação de Núcleos Coloniais 
Núcleos  
Coloniais 

Local Proprietários/Rendeiros 
 

N.º de 
Famílias 
 

N.º de 
Indivíduos 

Mussuré Cidade da 
Parahyba 

Lindolfo José Corrêa 
das Neves 

366 1677 

Abiay Cidade da  
Parahyba 

Salustino Ephigênio 
Carneiro da Cunha 

111 414 

Puxi de Baixo Cidade da  
Parahyba 

Francisco Ignácio 
Pereira de Castro 

78 405 

Jagaraú Cidade da  
Parahyba 

Antônio Cabral de 
Vasconcelos 

96 521 

S. Izabel Cidade da  Cypriano d’Arrochellas 45 206 
                                                   
65 Ofício da Comissão indicadora de medidas tendentes ao serviço de socorros públicos, enviado ao 
Presidente da Província da Paraíba Padre Felipe Benício da Fonseca Galvão. APEPB. Cx.018 (1840). 
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Parahyba Galvão  
Nova Libéria Cidade da  

Parahyba 
José Joaquim d’Abreu 69 305 

Amparo Cidade da  
Parahyba 

Porfírio Venâncio da 
Costa Bahia 

80 332 

Barra do 
Gramame 

Cidade da  
Parahyba 

José Lins de 
Vasconcelos 

16 100 

Jacaré Cidade da  
Parahyba 

José Alves de Souza 32 147 

Ribeira Cidade da  
Parahyba 

Francisco Pinto Pessoa 20 86 

Espírito Santo Cidade da  
Parahyba 

Edmundo do Rego 
Barros 

75 436 

Páo Brasil Cidade da  
Parahyba 

José Moreira  
d’Oliveira 

86 329 

Ponte do 
Gramame 

Cidade da  
Parahyba 

Manoel Paulino dos 
Santos Leal 

27 127 

Tauá de S. 
André 

Cidade da  
Parahyba 

Antônio Xavier 
Monteiro da Franca 

30 118 

Camocim Cidade da  
Parahyba 

Manoel C. de Sá 
Albuquerque 

56 187 

S.S. Cosme e 
Damião 

Cidade da  
Parahyba 

Bento da Costa Vilar 50 233 

S. Anna de 
Gargaú 

Cidade da  
Parahyba 

João José de Almeida 45 273 

Marcos João Cidade da  
Parahyba 

Francisco Benevides 
Pessoa 

30 134 

Cana-Brava Cidade da  
Parahyba 

Manoel Soares 
Nogueira de Moraes 

21 97 

Ilha Cidade da  
Parahyba 

Luís Maurício da 
Gama 

24 186 

Rio do Meio 
1.º 

Cidade da  
Parahyba 

José F. de Albuquerque 
Maranhão 

20 191 

Rio do Meio 
2.º 

Cidade da  
Parahyba 

Mathias da Gama 
Cabral de Vasconcelos 

22 93 

Tauá de Tibiry Cidade da  
Parahyba 

Domiciano Lucas de 
Souza Rangel 

94 392 

Gramame Cidade da  
Parahyba 

José Antônio Lisboa 14 58 

Mata Limpa Guarabira João Alves Trigueiro 137 648 
Miriry do 
Lagamar 

Mamanguape Cesário Correia Lima 14 76 

Guarita Mamanguape Manoel Joaquim P. de 
Vasconcelos 

46 232 

Miriry do 
Meio 

Mamanguape José Félix Correia 49 267 

Nascença de Mamanguape Henrique Ribeiro 58 275 
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Uma Pessoa de Lacerda 
Leite Mirim 
1.º 

Mamanguape Antônio Pinto de 
Carvalho Pelado 

42 133 

Leite Mirim 
2.º 

Mamanguape Daniel Rafael de 
Freitas 

29 133 

Apud. ALMEIDA, 1980. 
 

O regulamento que instituiu a Colônia de Gramame de Baixo, foi o modelo seguido 

pela maior parte dos proprietários, porém com algumas variações. O pedido de autorização 

para organização do referido núcleo colonial era assim formulado: 

 

João Antônio Gomes, morador no termo de Pedras de Fogo, oferece a V. EX.ª a 
propriedade Gramame de Baixo ou Gramame de Bulhões distante da Vila de Pedras de 
Fogo duas léguas, a qual tem proporções para uma colônia de 50 famílias; cuja propriedade 
tem excelentes várzeas e alagadiços de Massapé, e que podem serem regados pelo rio 
Gramame, além dos grandes alagadiços, sendo tudo de fácil maneio; e bem assim tem mais 
a referida propriedade a principal primazia em ser colocada em um terreno produtivo, e boa 
localidade salubre, tanto que não tem por ora havido no dito lugar pessoas acometidas de 
sezões ou outra qualquer epidemia, que infelizmente tem grassado em outros lugares. 
Pelo que faz a V. EX.ª a seguinte proposta. 
1.º Oferece a V.EX.ª a propriedade já falada para a colônia com capacidade para receber 
até cinqüenta famílias pelo tempo que aprouver. 
2.º Findo o tempo, que o governo indicar terão os colonos mais quatro anos de moradia 
grátis em seus lugares, sem pagarem renda ou ônus algum.66 
3.º Haverá na referida colônia duas pessoas habilitadas para lecionar 1.ª letras, uma do sexo 
masculino e outra do sexo feminino, as quais perceberão a quarta parte das rações daqueles 
que tiverem filhos para o ensino; para o sexo masculino oferece o Alferes Luís José 
Carneiro de Araújo, o qual será encarregado pelo administrador da referida colônia debaixo 
de sua vigilância a ensinar a ler, escrever, contar e a doutrina cristã e apresentará ao mesmo 
administrador um mapa nominal do estado do seu ensino; para o sexo feminino oferece a 
Sr.ª Dona Agda Francisca Pereira, competentemente habilitada para ensinar a ler, escrever, 
contar, coser, marcar, fazer renda, e a doutrina cristã sob as mesmas condições; e só serão 
admitidos os de idade de 07 a 10 anos. O administrador da referida colônia perceberá tão 
somente o lucro de 1 dia de serviço semanal de cada chefe de família e daqueles filhos que 
estiverem no caso de trabalharem; dando o governo além do sustento e vestuário a 
ferramenta necessária ao trabalho, bem como os materiais necessários para o ensino dos 
escravos. 
4.º O administrador e chefe da referida colônia, leva sob sua responsabilidade a boa 
administração do trabalho e a escrituração da colônia. 
5.º Finalmente haverá na colônia uma pequena ambulância de medicamentos 
homeopáticos, as quais serão aplicadas pela administração e fornecida pelo governo e 
poderá o mesmo governo mandar fiscalizar a colônia por quem lhe aprouver sobre o 
processo agrícola e boa administração moral dos colonos, obrigando-se o administrador a 

                                                   
66 Com exceção de trabalharem um dia na semana para o responsável pela colônia, que dessa forma retiraria 
seu lucro. Tal obrigação era tão óbvia, que algumas vezes é omitida dos documentos. 
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dar uma estatística mensal sobre os serviços e estado da colônia, tanto em relação ao que já 
disse como ao que disser  respeito à colônia, para o que se responsabiliza com sua pessoa e 
bens, e até mesmo fiança se assim o governo exigir.67 
 

 Em geral o organizador da colônia não era o verdadeiro proprietário do terreno, no 

que o núcleo colonial de Gramame de Baixo é igualmente exemplar, como pode ser 

deduzido do seguinte ofício: 

 

Dizemos nós abaixo assinados, eu Jorge Pereira Fernandes, e minha mulher Cândida 
Cavalcante de Albuquerque Fernandes que somos senhores e possuidores de mais de a 
metade da propriedade denominada Gramame de Baixo, cita a légua e meia da Vila de 
Pedras de Fogo, a qual propriedade possuímos livre e desembaraçada de todo e qualquer 
ônus, e como assim a temos, sem embargo algum a arrendamos ao Snhr. João Antônio 
Gomes, pelo tempo de seis anos a contar da data do presente título de renda pelo preço e 
quantia de duzentos mil reis anuais podendo o referido Snhr. fazer da referida propriedade 
o uso que lhe aprouver, inclusivamente estabelecer na mesma uma colônia agrícola, e 
sendo que em vista de qualquer contrato que faça com o EXM.º Snr. Presidente for 
necessário mais tempo do que o predito arrendamento, nos obrigamos findo o presente, a 
fazer outros com seguidade; afim de satisfazer os seus compromissos sem que possamos 
pelo arrendamento imediato exigir maior preço anual, e findo o tempo que houver 
decorrido de um ou mais arrendamentos será obrigado o rendeiro a entregar a propriedade 
com as benfeitorias que houver feito por si, sem que possa delas perceber indenização 
alguma, tendo restrita obrigação de conservar as existentes, bem como a zelar os pomares e 
coqueiros e outras árvores frutíferas, sendo que todo e qualquer morador, que fizer suas 
benfeitorias em seus sítios essas serão excluídas da presente cláusula, pois lhe pertencerão 
a seus feitores e terão o direito a delas dispor toda vez que lhe aprouver mudar de 
domicílio, e por mais nada houver a estipular, me assino eu Jorge Pereira Fernandes com o 
meu próprio punho e a rogo de minha mulher por não saber escrever pediu ao Snhr. 
Bernardo José Coelho que a seu rogo assinasse e as testemunhas presentes.68  
 

Ainda segundo o administrador da colônia do Gramame de Baixo José Lins de 

Vasconcelos, as vinte famílias, sob sua tutela, que totalizavam 118 colonos, necessitavam, 

até que levantassem a primeira safra, da seguinte ração: “523 litros de farinha e 96 quilos 

                                                   
67Requerimento de João Antônio Gomes, enviado ao Presidente da Província da Paraíba Padre Felipe Benício 
da Fonseca Galvão, em que pede autorização para criar um núcleo agrícola nos termos propostos no referido 
requerimento. O documento é ainda assinado pelo Juiz de Direito da Comarca de Pilar João Antônio Gomes, 
que atesta a idoneidade do requerente. APEPB. Cx.062 (1879). 
68 Ofício datado do Engenho Itapuá em 01 de agosto de 1879. APEPB. Cx. 062 (1879). 
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de carne”69 por semana, custeadas pelo governo da Província. A demora no envio dos 

fardos de mantimentos causava sérios distúrbios entre os administradores e os colonos. 

 Conflitos entre os administradores da colônia e os proprietários foram igualmente 

comuns, como demonstra o desagrado do Inspetor e proprietário da colônia de Mussuré 

Lindolfo José Correia das Neves, para com o administrador José Garcia do Amaral. No 

relatório enviado ao Presidente da Província ele afirma: 

 

Cedi gratuitamente terras, madeiras, palhas, e o mais de meus matos, que fosse necessário a 
uma colônia, que o governo quisesse estabelecer, durante o ano findo, dizendo ao 
administrador, que não fossem admitidas mais de 50 famílias, assim como que ninguém 
pudesse ser admitido à colônia sem o meu consentimento, e que me seria livre lançar fora 
aquele, que não me conviesse. Nunca usei da segunda condição, e a primeira foi esquecida 
pelo administrador, José Garcia do Amaral, de sorte que admitiu  trezentas famílias, com 
quase 1500 indivíduos, donde resultaria, se fossem todos laboriosos não ter mais a 
propriedade terras desaproveitadas.70  

 

As constantes admissões de novos migrantes nas colônias já instituídas também 

provocaram dificuldades para administrar os Núcleos coloniais. Assim, ainda segundo o 

inspetor Lindolfo José Correia das Neves “Há colonos, os primeiros que ali se situaram, 

que com mais dois meses dispensam qualquer auxílio do governo, há outros situados há 

muito menos tempo que os exigem por mais quatro ou cinco meses”.71 Conflitos entre 

administradores e colonos também eram comuns, um caso extremo ocorreu na colônia do 

Mussuré, da qual o colono Manoel Bandeira de Luna, foi expulso por ser ébrio e 

desordeiro. Entre as desordens relatadas ao inspetor responsável por sua expulsão, estava: 

bater em outro colono, andar com uma faca de ponta e uma pistola e banhar-se despido na 

mesma hora em que as mulheres lavavam roupa.72 Por fim, existiam os inevitáveis 

                                                   
69 Requerimento do Administrador da Colônia da Barra de Gramame José Lins de Vasconcelos ao Presidente 
da Província José Rodrigues Pereira Júnior, datado de 25 de setembro de 1879. APEPB. Cx.062 (1879). 
70 Relatório datado de 30 de abril de 1879. APEPB. Cx.062 (1879). 
71Relatório datado de 28 de maio de 1879. APEPB. Cx.062 (1879). 
72 Relatório datado de 28 de maio de 1879. APEPB. Cx.062 (1879). 
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conflitos entre colonos oriundo de diferentes partes do interior da Província, bem como do 

Rio Grande e do Ceará, inerentes na realidade a qualquer ajuntamento humano e que 

tinham que ser dirimidos pelo administrador.    

Em 1879, quando esses trinta e um núcleos estavam organizados, as chuvas 

começaram a cair de maneira esparsa no sertão, porém até que houvesse safra para 

alimentar os sertanejos, ainda levaria um ano. A peste também arrefecia e no fim de 1879 

os hospitais improvisados eram desocupados e desmontados por falta de doentes. As 

dotações orçamentárias minguaram desde que na Fala do Trono de 1880, o Monarca Pedro 

II anunciava as chuvas que segundo ele havia posto fim a grande seca do seu Reino. 

As chuvas que caíram de forma abundante em 1880 encheram os rios, mas não os 

cofres provinciais, que passaram a ser devedores de todos aqueles que compraram os 

títulos do tesouro; e mais grave, como os anos de seca haviam levado boa parte da receita 

provincial, proveniente dos couros e algodões, a Província iniciava a década de 80 em 

profunda dependência dos minguados recursos do poder central. 

 Quanto à experiência dos núcleos coloniais, apenas três foram considerados bem 

sucedidos e mesmo assim, poucos anos depois da grande seca foram desativados, o que 

ocorreu por vários motivos, o principal deles é que a maior parte das colônias foi 

organizada por simples arrendatários dos proprietários, embora com a anuência do seu 

verdadeiro dono, outras por locatários, especuladores que estavam de olho apenas no 

dinheiro enviado pelo Estado para a construção dos núcleos, dinheiro para comprar 

sementes, roupas e ferramentas; também pela origem dos migrantes, sertanejos que 

passados alguns anos retornavam para o seu pé de serra no sertão, no cariri ou no seridó e 

por fim e sobretudo por que era por demais oneroso cuidar de uma população de duzentas 

famílias dentro de uma só propriedade, onde ocorriam conflitos desnecessários e minguava 
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a ajuda governamental, além do que, um reduzido número de braços era suficiente para 

assegurar a posse das grandes propriedades do termo da capital, onde tal experiência foi 

posta em prática com avidez. 

Contudo, apesar do grande número de oportunistas envolvidos no grande negócio 

que se tornou à criação de um núcleo colonial, é preciso lembrar que o Estado, há pelo 

menos trinta anos tentava de maneira efetiva controlar a mão de obra da população livre e 

pobre que residia nas terras devolutas e nos arredores da Cidade da Paraíba, pois ao 

contrário dos Senhores de Engenho, que encontraram uma forma pouco dispendiosa e 

longe das vistas das autoridades públicas para resolver o problema da substituição da mão 

de obra escrava pela livre, o Estado, diante do excesso populacional, que migrava dos 

engenhos para os arredores das cidades, uma vez que os sítios de homens livres e pobres 

não podiam abrigar a todos, teve que tomar a si a tarefa de controlá-los, tarefa ainda mais 

difícil com a chegada dos retirantes, que ao tornar o problema inadiável, permitiu a 

implantação das colônias agrícolas como uma forma de cultivar as grandes propriedades, 

ainda improdutivas do termo da Capital, onde foram instalados a maioria dos núcleos, e 

disciplinar a mão-de-obra dos despossuídos, que até então sobreviviam de uma economia 

da ilegalidade. 

Desse modo, vincular essa população numerosa, porém erradia e dispersa, a um 

pedaço de terra, era a maneira mais fácil de disciplinar sua força de trabalho, pois se a 

liberdade de nada possuir os fazia hostis às investidas disciplinadoras do Estado; a posse de 

um pequeno pedaço de terra os faria dóceis à ação das autoridades públicas e do 

administrador, que estaria atento a qualquer desordem e disposto a reparar os seus “maus 

costumes”, pois os projetos dos núcleos contavam com a instalação de escolas para ambos 

os sexos, escolas que ensinariam disciplina e amor ao trabalho, o que estava em perfeita 
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consonância com as tertúlias de eruditos bem intencionados, que desde 1850 discutiam na 

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, a solução para o problema das classes 

indolentes, homens como o Presidente Beaurepaire Rohan, que vinte anos antes da grande 

seca já propunha a instalação de colônias agrícolas e escolas de agricultura e não apenas 

nas províncias do norte, o quê, em termos práticos, tornaria o espaço assim produzido em 

armadilhas que transformariam “indolentes contumazes,” em trabalhadores laboriosos.  

Contudo, se tal projeto foi sabotado pelos oportunistas e pela descontinuidade de 

ações administrativas, pois tendo caído as chuvas, secou a fonte do dinheiro que deveria 

permitir o funcionamento dos núcleos nos primeiros anos; foi encarado com seriedade por 

homens como Lindolfo José Correia das Neves, Domiciano Lucas  de Souza Rangel e José 

Joaquim de Abreu, proprietários de grandes extensões de terra no termo da Cidade da 

Paraíba. 

Porém, no caso específico dos engenhos, era suficiente, passada a ajuda 

governamental, manter um sítio de homens livres pobres, alguns escravos, se ainda 

existissem, e quando necessário utilizar a contratação de trabalhadores temporários, para 

sanar a carência sazonal de mão-de-obra. Esses trabalhadores podiam ser contratados a 

pouco custo, uma vez que passavam a abundar como nunca nas  cidades, vilas e povoações 

da Várzea como: Cruz do Espírito Santo, que havia surgido de um dos primeiros sítios de 

homens livres, ainda no século XVIII ou naquelas oriundas de feiras, como Santa Rita. 

Não era mais necessário fazer dos engenhos viveiros de mão de obra, a terra tinha 

dono e os homens livres pobres que nasciam apesar das secas e das epidemias, estavam 

presos, mesmo fora dos engenhos, por sua liberdade sem conseqüências e sem alternativas 

de trabalho. O excesso de população seria regulado por outras secas, outras epidemias, pelo 



 212 

norte da borracha e logo pelo novo Eldorado do trabalho, chamado São Paulo, que não era 

o engenho da Várzea.  
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Considerações Finais 

 

O tempo e o espaço, ou melhor, o espaço-tempo é uma metonímia, pois é, 

simultaneamente, continente e conteúdo de tudo que acontece, construção de outros e 

construído cotidianamente por nós, pois se é no espaço que podemos perceber, ao menos 

algumas vezes, de forma nítida, a passagem do tempo, uma vez que os homens de 

diferentes gerações, causaram diferentes cicatrizes na paisagem, que podem ser uma 

estrada pouco transitada, um engenho abandonado ou o resquício de uma floresta, é o 

tempo que nos dá a dimensão das distâncias. 

 Ou será o contrário? As distâncias a percorrer nos levaram a criar e contar o 

tempo? Não importa muito, pois tudo está tão imbricado, tudo acontece sucessiva e 

simultaneamente, o que dificulta ainda mais a nossa parca capacidade de ordenar o mundo, 

de tornar a realidade inteligível, porém, neste trabalho, foi isto que fiz, um esforço de 

tornar inteligível uma experiência singular de disputa e produção do espaço, que ocorreu 

na Mata Sul da Paraíba, nos oitenta e dois anos entre 1799 e 1881. Inteligível tanto por 

meio de argumentos, quanto da exemplificação dos embates entre os muitos agentes 

produtores do espaço da referida área, que determinaram para quem o espaço seria uma 

dádiva, uma herança, uma conquista ou o cativeiro. 

Realizei esta tarefa partindo de um pressuposto muito simples, já expresso por Max 

Sorre nos anos 50 do século XX1, ou seja, a idéia de que se em um determinado espaço a 

população cresce de maneira considerável e todas as terras possuem proprietários, só 

existem duas soluções possíveis, ou o excedente populacional é obrigado a migrar ou as 

                                                   
1 cf. MEGALE, 1984. 
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terras são divididas, porém, se a migração só é possível de uma forma, dividir a terra pode 

significar partilhar sua posse e não a propriedade do solo, não o poder sobre ele. 

  O que vai expresso no meu trabalho é como esse segundo processo ocorreu na 

Mata Sul da Paraíba, processo cujo resultado foi a exploração dos homens livres e a 

criação de lugares, pois se em fins do século XVIII, boa parte do espaço estudado ainda era 

o reino da atopia, em fins do século XIX, tal espaço se encontrava apropriado para a vida e 

nomeado pela grande população de despossuídos, que em meio à precariedade da 

existência, criavam as materialidades mais duradouras, aquelas que dão sentido ao espaço. 

 Não tenho a ilusão de ter dito a última palavra sobre o tema, não apenas por quê tal 

processo foi pouco estudado e a construção da ciência é um empreendimento coletivo, mas 

sobretudo por que considero o processo de aprendizagem um exercício de humildade, uma 

vez que à medida que pesquiso, percebo o quanto falta aprender, ou seja, tomo consciência 

do tamanho da minha ignorância, o que me leva a crer que sempre há algo mais a dizer 

sobre qualquer assunto. 

 Por fim, preciso ainda assegurar que concordo inteiramente com uma das máximas 

do Marquês de Maricá, talvez a mais famosa delas, em que ele afirma: “Concebemos 

sempre mais e melhor do que podemos executar.”  
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