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Resumo 

 

 

 

O presente trabalho analisa os diferentes projetos em disputa na Capitania do Piauí no século 

XVIII. A partir das contradições e conflitos presentes na realidade social, aborda a cultura 

como partícipe neste processo, sobretudo, na elaboração da experiência histórica dos 

habitantes do sertão e instrumentalização de sua resistência. Tece considerações sobre o a 

importância que o Piauí adquiriu na geopolítica lusitana em meados dos setecentos e procura 

analisar as transformações ocorridas na sociedade piauiense com a instalação de um governo 

na capitania, em 1759. São abordados os pactos, os rituais e as formalidades que permitiram a 

ascensão de uma elite local, como parte da tentativa do Império Português para implementar 

suas políticas na capitania.  As ações dos habitantes do sertão são discutidas à luz do diálogo 

tenso que estabeleciam com as tentativas de controle sobre seus modos de vida, procurando 

conhecer quais eram os valores que orientavam suas práticas sociais e quais aspirações 

moviam aquelas pessoas na defesa de seus costumes. O foco está voltado à compreensão do 

seu fazer histórico, colocando em relevo os diferentes projetos sociais que estavam em 

disputa.  

 

Palavras-chave: Capitania do Piauí; relações sociais; cultura; administração colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

This paper examines the various competing projects in the Captaincy of Piauí, in the 

eighteenth century. From the contradictions and conflicts present in social reality, addressing 

the culture as a participant in this process, especially in preparing the historical experience of 

the inhabitants of the backwoods and the instrumentalization of their resistance. In this sense, 

reflects the importance of Piauí acquired for the geopolitics Lusitanian in the mid-seven 

hundred and tries to analyze the changes occurring in society Piauí with the installation of a 

government in the captaincy in the 1759. Pacts are addressed, the rituals and procedures that 

allowed the rise of local elite, as an attempt to implement the Portuguese Empire in its 

policies captaincy. The actions of the inhabitants of the interior are discussed in light of the 

tense dialogue that established by the attempts of control over their livelihoods, seeking to 

know what were the values that guided its social practices and aspirations which moved those 

people in defending their customs. The focus is to make your understanding of history, 

highlighting the various social projects that were in dispute. 

 

Keywords: Captaincy of Piaui, social relations, culture, colonial administration 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Pedra 

 

O distraído nela tropeçou… 

O bruto a usou como projétil. 

O empreendedor, usando-a, construiu. 

O camponês, cansado da lida, dela fez assento. 

Para meninos, foi brinquedo. 

Drummond a poetizou. 

Já, Davi, matou Golias, e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura… 

E em todos esses casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem! 

 

Autor desconhecido. 
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O interesse por investigar a sociedade piauiense setecentista surgiu a partir do impacto 

causado pela leitura do trecho de um manuscrito do final do século XVIII, segundo o qual, os 

reinóis que chegavam à Capitania do Piauí eram tomados pelos costumes locais como se uma 

torrente que os submergia. De imediato, veio o pensamento de que este era um trabalho da 

cultura, e, em seguida, a imagem de seu autor, um homem ilustrado da administração colonial, 

em pânico no meio do sertão. Aquelas palavras soaram com tamanha força que deram título 

ao projeto apresentado à seleção deste Programa de Pós-Graduação. O documento em questão 

é a Descrição da capitania de São José do Piauí, encontrado por Luiz Mott no Arquivo 

Histórico Ultramarino, de Lisboa, e considerado por aquele autor como uma memória escrita 

do ouvidor Antônio José de Morais Durão. O manuscrito tece um amplo leque de 

considerações sobre a sociedade piauiense de então e coloca questões de modo contundente, 

como a rebeldia da população, a relação entre agregados e fazendeiros que se associavam para 

transgredir as leis, os costumes indígenas que pegavam como contágio aos moradores de 

Oeiras, a primeira capital do Piauí.  Houve logo o interesse por conhecer os processos 

culturais e as ações dos habitantes da capitania, que provocavam no ouvidor um relato tão 

inflamado sobre os seus modos de vida. Este interesse foi alimentado por outro documento 

descoberto, também por Mott, desta vez no Arquivo Público do Estado do Piauí. Trata-se da 

carta de Esperança Garcia, trabalhadora escrava nas fazendas da Coroa, confiscadas dos 

jesuítas após sua expulsão dos domínios portugueses. Esperança Garcia dirigiu sua carta ao 

governador da capitania, denunciando as violências que sofria. Mott publicou ambos os 

documentos em 1985, na obra Piauí colonial: população, economia e sociedade
1
.  O autor 

considerou que o fato insólito de uma escrava dirigir uma carta ao governador, em numa 

sociedade predominantemente iletrada e machista, poderia apontar um aspecto peculiar da 

escravidão no sertão do Piauí. A pesquisa teve início, então, sob o apetite por conhecer as 

contradições de uma sociedade em que uma escrava podia escrever ao governador e um 

ouvidor lamentava-se do malogro do projeto colonial mediante uma população que ele 

caracterizava como rústicos, preguiçosos e sem instrução. Estes relatos instigaram o 

historiador de formação marxista. Deu-se logo um fascínio por conhecer as lutas daqueles 

sujeitos históricos capazes de desafiar as opressões e limites que lhes eram colocados.  

                                            
1 MOTT, Luiz R. B. Piauí colonial: população, economia e sociedade. Teresina, Projeto Petrônio Portela, 1985. 
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O foco desta pesquisa esteve voltado para a compreensão dos diferentes projetos em 

disputa na Capitania do Piauí do século XVIII. A partir da investigação dos conflitos que se 

davam, foi possível perceber uma reorientação nos modos de ver o sertão e de interagir com 

ele, segundo diversos interesses e perspectivas. O presente trabalho procurou conhecer os 

diferentes grupos de sujeitos que habitavam o sertão piauiense e quais eram os projetos 

colocados naquele momento, quando se formava a sociedade piauiense e o império português 

tentava disciplinar os modos de viver na capitania. A pesquisa buscou conhecer tanto os 

planos da metrópole para a capitania, como, também, os projetos dos habitantes do sertão e as 

estratégias que adotaram na defesa de seus interesses.  

 Em meados do XVIII, enquanto Portugal executava um amplo esforço de reforma de 

suas instituições, os habitantes da Capitania do Piauí foram alvo de investidas que tentavam 

inseri-los na condição de civilizados, cristãos e de súditos obedientes e lucrativos para Coroa. 

A influência que a Igreja Católica e os grandes sesmeiros tinham sobre o sertão piauiense 

desde finais do século XVII, participou na composição das forças que procuravam dominar o 

território e os modos de vida da população. Contudo, em meados dos setecentos, a 

administração colonial baseada no pensamento racionalista ilustrado, passou a ter uma maior 

influência nas pretensões que eram alçadas. A sociedade piauiense passou a adquirir uma 

hierarquia cada vez mais rígida, enquanto grupos étnicos subjugados tomavam aspecto de 

grupos sociais destinados a fornecer a mão-de-obra necessária aos planos do Estado e de seus 

aliados feitos entre a nobreza da terra. Ao mesmo tempo, as práticas sociais e os valores 

culturais dos habitantes da capitania ergueram-se como um obstáculo a desafiar os poderes 

que tentavam intervir no sertão. Para compreender os caminhos destas transformações, 

procurou-se conhecer os conflitos entre a administração colonial e os sujeitos que pretendia 

controlar, e, a partir de tais conflitos, trazer a lume os valores que norteavam as ações da 

população sertaneja, formada por trabalhadores escravos, indígenas, agregados e outras 

pessoas livres pobres que habitavam o sertão do Piauí. Neste sentido, tratou-se de 

compreender a atuação destes sujeitos históricos como tentativas de construção de diferentes 

futuros possíveis, consumando suas experiências históricas na elaboração de práticas culturais 

e sociais com as quais disputavam os rumos da própria história. 

A pesquisa revelou um processo pelo qual uma diversidade de sujeitos constituiu modos 

de viver muito diferentes do que pretendia a metrópole. A instalação de um governo, a partir 

de 1759, viera repactuar interesses, transformando as relações entre os habitantes do Piauí. 

Aos poucos a capitania deixava de ser um território salpicado por currais, onde pequenos 
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núcleos de fazendeiros e seus escravos e agregados indígenas, negros e mestiços criavam 

gado. Em Portugal e nos seus domínios no além mar, o século das luzes não representou a 

supremacia dos ideais libertários e da busca pela excelência do espírito humano, outrossim, 

significou a centralização política e o controle da atividade intelectual pelo Estado. Assim se 

manifestou na Reforma da Universidade de Coimbra (1772) e na abertura pelo Estado 

português da primeira escola profissionalizante oficial, a Aula do Comércio (1759), sob 

responsabilidade da Junta do Comércio, criada em 1755, pelo conde de Oeiras e depois 

marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. No Piauí, o racionalismo setecentista 

aparece nas ordens para fundação de cidades e vilas, nos estudos da natureza, das 

potencialidades econômicas e dos costumes dos habitantes. O uso da razão foi colocado a 

serviço dos negócios do império. As fontes sugerem que o racionalismo iluminista chegou às 

colônias como exercício de poder, pois os habitantes eram contados, descritos e submetidos às 

leis, diagnósticos, normas e instruções detalhadas de como e onde deviam morar, vestir-se e 

trabalhar em prol do engrandecimento econômico do império português e da construção do 

seu ideal de sociedade. 

Outro aspecto observado neste trabalho é a importância do Piauí na estratégia 

pombalina. O projeto que a Coroa portuguesa tentou implementar no Piauí foi consoante à 

geopolítica do império. A criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão, o estabelecimento de fortificações e feitorias nas fronteiras, a expulsão dos jesuítas 

e transformação de seus aldeamentos em vilas, são ações que se enlaçam com as políticas 

dirigidas ao interior da colônia. Assim, o Piauí, como as demais capitanias, tornou-se alvo da 

obsessão pelo aumento populacional e pela produção de gêneros para o comércio, o que 

implicava no controle sobre os modos de vida da população. Como lembra Laura de Melo e 

Souza: 

 

Num momento em que os ingleses da América do Norte continuavam 

agarrados à costa leste e os espanhóis se satisfaziam com o controle dos 

altiplanos conquistados durante as investidas do primeiro século da 
colonização, as preocupações geopolíticas dominavam a administração 

metropolitana, mais do que nunca a partir da ascensão do ministro Sebastião 

José de Carvalho e Mello, depois marquês de Pombal. Afinado com a 
tendência do século, que via o aumento demográfico como um dos 

elementos mais significativos da riqueza das nações, Carvalho e Mello se 

empenhou na política de multiplicar os povos da colônia, sobretudo nas 

fronteiras, onde eram a base imprescindível à defesa territorial.
2
 

                                            
2 SOUZA, Laura de Mello e. Norma e conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. Belo Horizonte: 

Ed. UFMG, 1999, p. 114. 
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Na segunda metade do século XVIII, enquanto Portugal e Espanha tentavam delimitar 

as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Madri, o gabinete pombalino arquitetava um plano 

secreto para introduzir mercadorias nas terras espanholas da América e obter prata por 

contrabando. O Piauí, por sua posição geográfica, tornou-se centro de atenção, pois era o 

caminho que ligava por terra o Estado do Grão-Pará e Maranhão ao Estado do Brasil. 

A investida do Estado português visava controlar os caminhos que ligavam regiões 

estratégicas pelo interior da colônia, e, também, tratava de ampliar o domínio português sobre 

o sertão piauiense, um território ainda indefinido. Para disso, tentou controlar e disciplinar os 

modos de viver da população. Os habitantes do Piauí estabeleceram redes de relações nas 

quais procuravam articular a defesa de seus próprios interesses, às vezes dialogando com as 

estruturas de poder do Estado. Procuraram elaborar formas próprias de viver, 

incompreensíveis ao racionalismo dos administradores coloniais. As práticas da população, 

suas estratégias e modos de vida, reelaboravam a proposta portuguesa, construindo 

historicamente uma sociedade muito diferente do que a pretendida pela Coroa.  

Conceitos importantes para esta pesquisa, citados até aqui, demandam algumas 

explicações. Dois conceitos estão interligados, o primeiro de império, e o segundo, de rede. A 

princípio a idéia de rede permite observar a existência de um império, plural e contraditório, 

ao contrário da imagem homogeneizante da metrópole.  No esforço de responder Por que é 

que foi “portuguesa” a expansão portuguesa?
3
 Antônio Manuel Hespanha chama a atenção 

para a existência de muitos poderes na constituição do império português, para a existência de 

pactos locais, para assimetria na administração das colônias, um aparente caos se a 

preocupação é com a centralidade do poder metropolitano, ou como em certos autores 

brasileiros preocupados com o desenvolvimento nacional. Caio Prado Jr., por exemplo, via a 

administração portuguesa como caótica e incompetente, chegando a afirmar que Não resta a 

menor dúvida os padres, particularmente os jesuítas, tinham uma capacidade de organização e 

direção infinitamente superior à de seus sucessores leigos (...) Se a administração leiga era 

menos eficiente, era-o em tudo mais, também
4
; não havendo motivo, segundo o autor, para 

excetuar a administração dos índios e colocar a administração pública em lugar especial. 

Prado Jr. entende que a legislação contribuiu muito para o caos administrativo. Para a análise 

                                            
3 HESPANHA, Antonio Manuel. Por que é que foi “portuguesa” a expansão portuguesa? Ou O revisionismo nos 

trópicos. In: SOUZA, L. de M. e ; FURTADO; Júnia; BICALHO, Maria Fernada. O governo dos Povos. São 

Paulo, Alameda, 2009 
4 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 23ª. Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004, 

p.97. 
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da atuação portuguesa no Piauí, a idéia de império serviu para investigar o exercício do  poder 

institucional, observando o modo português de governar. A historiografia mais recente chama 

atenção para o fato de que não havia apenas improviso ou incompetência na administração 

colonial portuguesa, mas um modo de agir sistemático e heterogêneo. Hespanha adverte que: 

 

Na realidade, como muito bem tem sido visto pela mais recente 

historiografia, este aparente caos era propriamente “o sistema”. Um sistema 

feito de uma constelação imensa de relações pactadas, de arranjos e trocas 

entre indivíduos, entre instituições, mesmo de diferente hierarquia, mesmo 
quando um teoricamente pudesse mandar sobre o outro.

5
 

 

A revisão historiográfica que vem sendo praticada sobre o período colonial decorre, em 

parte, das novas tecnologias aplicadas à preservação e disponibilização de documentos, 

sobretudo em meio digital. Uma quantidade maior de informações, documentos antes 

inacessíveis, provenientes de diferentes lugares e que dizem respeito aos muitos locais onde 

estiveram os portugueses nos últimos séculos, têm permitido estas novas abordagens. 

Ademais, a configuração de nossa realidade no tempo presente em sua dinâmica própria, 

também se verifica na historiografia contemporânea. O conceito de rede aparece no horizonte 

de nossa época, inclusive no mundo dos historiadores, para expressar as conexões e trocas. A 

historiografia, então, volta sua face para descobrir novas configurações do passado, para 

observar o que antes não via. Deste modo, o império e as redes estimulam uma nova visão 

sobre a história do período colonial. Ana Paula Wagner informa que a idéia de rede aplicada 

por Luiz Felipe Thomaz para estudar o Estado da Índia, mostra-se útil para compreensão do 

império português. Segundo a autora, a noção de rede mostra-se operacional para tratar do 

império português porque é plausível considerá-lo “um sistema de comunicações entre vários 

espaços”, o que pressupunha a “circulação  de  bens,  pessoas  e  idéias”
6
.  

A partir da constatação de que a historiografia vem aplicando a idéia de rede para o 

estudo da administração colonial e das estruturas políticas, construindo a idéia de império 

dentro destes campos temáticos, ocorreu ao presente trabalho a preocupação de entender 

como as pessoas poderiam se articular, a partir de vontades e interesses próprios, para se 

posicionarem diante daquelas formas de organização de poder que incidiam sobre suas vidas. 

Assim, as redes são entendidas como vias de articulação dos interesses entre os sujeitos 

                                            
5 HESPANHA, Antonio Manuel. Por que é que foi “portuguesa” a expansão portuguesa? Ou O revisionismo nos 

trópicos. In: SOUZA, L. de M. e ; FURTADO; Júnia; BICALHO, Maria Fernanda. O governo dos Povos. São 

Paulo, Alameda, 2009, p.46-47 
6 WAGNER, Ana Paula. População no Império Português: recenseamentos na África Oriental Portuguesa na 

segunda metade do século XVIII. Tese. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009, p.20. 
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históricos, capazes de fornecer os recursos de sua resistência ou até mesmo de pactos e de 

dominação. As redes se sobrepõem e se conectam, na forma de caminhos construídos no 

conjunto das relações sociais, de maneira provisória, modeladas pela experiência histórica, 

pelas condições predeterminadas que as limitam e pelos objetivos que os sujeitos pretendem 

atingir.  

A partir das observações de Wagner e Hespanha, optou-se neste trabalho por aplicar a 

idéia de redes sociais para compreender a forma de articulação dos interesses dos sujeitos 

históricos, não apenas da operacionalidade administrativa do Estado. As redes sociais podem 

apontar para uma variedade de relações entre grupos, ou mesmo entre indivíduos que se 

articulavam quando determinados papéis sociais lhes eram impostos. Um exemplo pode ser 

visto na resistência à pretensão das autoridades coloniais de delimitar papéis sociais para os 

habitantes - dotar a capitania de tropas militares e artífices, bem como as tentativas do Estado 

de fazer dos habitantes súditos obedientes, disciplinando e controlando os costumes.  

A perspectiva teórica empregada nesta pesquisa se inspirou no pensamento de autores 

do campo marxista, como E. P. Thompson, Josep Fontana e Mikahil Bakhtin. Thompson 

oferece uma importante contribuição para se pensar o conceito de cultura, que diz respeito 

não só ao arcabouço de valores, práticas e símbolos que informam o agir dos sujeitos 

históricos, mas, também, uma construção em processo enquanto as pessoas fazem sua 

história. Neste sentido, a partir do que propõe Thompson, a cultura é tratada como arena de 

elementos conflitivos , em que há sempre uma troca entre o escrito e o oral, o dominante e o 

subordinado, a aldeia e a metrópole
7
. Compreendendo que nos modos de viver dos sujeitos 

históricos existe um projeto de sociedade, pois, no seu agir, indicam suas aspirações em 

relação ao futuro, buscou-se uma aproximação com a idéia de projeto social de Josep 

Fontana. Ele adverte que Temos de elaborar uma visão da história que nos ajude a entender 

que cada momento do passado não contém apenas a semente de um futuro pré-determinado e 

inescapável, mas sim a de toda uma diversidade de futuros possíveis
8
.  

Para compreender as ações dos diversos grupos de sujeitos históricos que opuseram seus 

projetos às políticas da administração colonial, recorreu-se, também, à contribuição do 

sistema teórico de Mikhail Bakhtin. Principalmente se considerarmos que a maioria das 

camadas de população dominadas não nos legaram seus próprios escritos e testemunhos, 

                                            
7 THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1998. 
8 FONTANA, Josep. História: análise do passado e projeto social. São Paulo: EDUSC, 1998, p. 275. 
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torna-se fundamental qualquer contribuição que possa enriquecer o conhecimento das ações 

históricas daquelas pessoas. Bakhtin, filósofo da linguagem situado no campo marxista, 

influenciou a obra de Raymond Williams e vem ganhando espaço nas discussões atuais sobre 

temas culturais e sociais. Foi a partir da leitura de seus escritos e de autores que estudam sua 

obra, que puderam ser percebidas em algumas fontes certas práticas da população sertaneja, 

como evidências dos conflitos e projetos sociais de que tratou esta pesquisa. De maneira 

geral, está em todo o texto, mas, em especial, na análise dos relatos sobre as inscrições em 

rochas e lajes de pedra e o significado que adquiriram para a população do sertão – no último 

capítulo. Estas práticas enunciativas são entendidas como ações concretas que incidem sobre a 

realidade social; são dotadas de significados que prospectam um futuro, na medida em que 

apontam intencionalidades e interferem no mundo. Ao lado do que propõe Fontana acerca do 

projeto social, Bakhtin oferece, a partir da idéia de enunciado concreto, a instigante 

percepção de que as ações dos sujeitos, mesmo de modo não verbal, podem estar cheias de 

significados e prenhes de futuro. Para este filósofo marxista, A verdadeira substância da 

língua não é constituída por um sistema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação 

monológica isolada
9
. Para Bakhtin, a língua representa o movimento na evolução contínua, 

em todas as direções de um grupo social determinado. O modo como dizem e aquilo que 

dizem os sujeitos, tem estreitas relações com sua cultura e com seu projeto de sociedade, que 

parte de um contexto sócio-histórico e age sobre ele, impulsionando-o para o futuro. Tal 

atividade, não sendo monológica, pode ser vista historicamente na dialogia, nas tensões e 

conflitos de sujeitos, projetos e culturas. Para Bakhtin tanto a linguagem como os enunciados 

decorrem de um processo histórico e são socialmente situados. Os enunciados como ações 

concretas, e as ações dos sujeitos como enunciados concretos, oferecem uma perspectiva 

interessante para a análise dos projetos sociais. Neste sentido, contribui para um exercício que 

Josep Fontana propõe para análise do passado: 

 

 Não há que pensar nessas visões do passado tão somente em termos de 
invenção discursiva: o seu fundamento reside no fato de que levavam às 

variadas direções, que propunham esses coletivos e que os seus membros 

continuam acreditando que a história não terminou e que a projeção desses 
caminhos ao futuro é ainda possível.

10
  

 

                                            
9 BAKHTIN, M./ VOLOSHINOV, V.N. Marxismo e filosofia da linguagem. 10ª. Ed. São Paulo: HUCITEC, 

2002, p. 123. 
10 FONTANA, Josep. História: análise do passado e projeto social. São Paulo: EDUSC, 1998, P. 275. 
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O diálogo entre projetos e as disputas no campo da cultura são analisados neste trabalho 

como parte das contradições inerentes à realidade social, procurando vislumbrar as diferentes 

aspirações de futuro e possibilidades históricas que estavam colocadas. Assim, as ações 

históricas dos sujeitos, como práticas sociais cheias significados, articulam-se para a 

compreensão do movimento da cultura e da própria história. Procurou-se, como adverte 

Chalhoub, reconhecer a existência de significados gerais numa sociedade que evidenciaram a 

presença de uma dominação (em sua obra o autor usa o termo hegemonia de classe), sem 

implicar necessariamente a esterilização das lutas e das transformações sociais, ou a 

vigência de um consenso paralisante
11

. Para este autor, os conflitos históricos decisivos 

podem ser revelados aos sujeitos por tais significados sociais gerais, onde os conflitos se 

revestem de um caráter político decisivo e potencialmente transformador. Chalhoub sugere 

que: 

 

Para o historiador, talvez haja aqui uma pista decisiva: no processo de 

definição do seu objeto, seria importante delimitá-lo na confluência de 

muitas lutas, no “lugar” onde não seria possível determinar com qualquer 
precisão o que seriam os aspectos econômicos, sociais, políticos ou 

ideológicos do processo histórico em questão.
12

 

 

É possível considerar que para os dominados na capitania do Piauí do século XVIII, os 

significados gerais, e, mesmo artefatos culturais, presentes no horizonte cultural da época 

pudessem ser lapidados como um caminho de transformação para um futuro em potencial. 

Sob inspiração das palavras de Chalhoub, procurou-se situar os sujeitos históricos na 

confluência de muitos caminhos e na incerteza de vários futuros diversos
13

. 

O primeiro capítulo se dedica a estabelecer um panorama geral do sertão piauiense no 

início do século XVIII, compondo o quadro dos conflitos existentes e das pretensões então 

tecidas sobre o sertão. Foi utilizada a Descrição do Sertão do Piauí remetida ao Ilmo. Revmo. 

Sr. Frei Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco, de autoria do padre Miguel de Carvalho. 

Tal documento foi analisado num diálogo com outras fontes citadas por autores como Odilon 

Nunes e F. A. Pereira da Costa
14

. As tensões e projetos percebidos até meados do XVIII, 

                                            
11 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990, p.25. 
12 CHALHOUB, Op. cit., p. 25 
13 Ibidem. 
14 Particularmente as obras: NUNES, Odilon.  Pesquisas para a história do Piauí. 2ª. ed., Vol 1. Rio de Janeiro: 

Artenova, 1975; e COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica do Estado do Piauí: desde seus tempos 

primitivos até a proclamação da república. Rio de Janeiro: Artenova, 1974. 
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passaram então a sofrer uma reorientação, a partir não só de uma reforma administrativa, mas 

de uma nova concepção de mundo que chegava ao sertão. Foi possível, então, observar como 

o racionalismo e o ilustracionismo, procuravam representar o sertão de acordo com os 

princípios do projeto mercantil ao qual serviam como instrumento. 

No segundo capítulo, discute-se a importância estratégica do Piauí para os planos 

comerciais da metrópole e a necessidade da Cora Portuguesa de levar lei e ordem ao interior 

da colônia. A capitania do Piauí teve seu primeiro governo instalado e junto com ele as 

tentativas do Estado de controlar a vida dos habitantes. São explorados os rituais que 

estiveram presentes, procurando perceber como o formalismo da cultura lusa adquiria uma 

dimensão pragmática na administração dos negócios do império, no exercício do poder 

político e do controle social. São observadas as redes de relações entre os administradores que 

conduzem ao exercício de poder no Piauí e como este se conecta com o gabinete Pombalino e 

a família do conde de Oeiras e marquês de pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Vê-se 

neste capítulo, a celebração do pacto entre o Estado que se instalava e a nobreza da terra que 

ganhava ares de elite local, e, ainda, as indisciplinas e desvios que esta mudança pretendia 

solucionar. Este capítulo tem como pano de fundo a geopolítica do império e a tentativa de 

estabelecer um aparato administrativo e uma hierarquia social capazes de servir aos 

propósitos comerciais.  

No terceiro capítulo é analisada a resistência da população ao projeto português. Seus 

modos de vida são abordados procurando discernir os seus projetos. São consideradas as redes 

de relações sociais que os grupos dominados estabeleciam e os valores que orientavam suas 

práticas. O modo de viver pode ser percebido como oposto aos interesses metropolitanos, 

sobretudo no que diz respeito à criação de cidades e vilas. Por outro lado, as pessoas 

aparecem nas fontes agrupadas cada vez mais em função da produção que se pretendia 

estabelecer. Os papéis sociais são apreciados, a partir de correspondências oficiais, bem como 

de um mapa demográfico produzido na década de 1780. O sertão piauiense é observado neste 

capítulo, procurando conhecer as práticas dos seus habitantes, o modo como estes o 

percebem, e, a partir de suas experiências históricas, atribuem significados aos conflitos que 

estavam presentes. 

Foram utilizadas fontes publicadas em revistas do IHGB - como relatos de viajantes que 

percorreram o sertão piauiense no século XVIII -,  ou em forma de livros, como a A descrição 

do Sertão do Piauí, do padre Miguel de Carvalho, que foi publicada com comentários do 
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padre Cláudio Melo (1993), sob o os auspícios do IHGPI. Esta pesquisa também analisou a 

correspondência da administração colonial da Capitania do Piauí, guardadas no Acervo 

Histórico Ultramarino, de Lisboa-Portugal, que foram digitalizadas e publicadas em CD-

ROM pelo Projeto Resgate Barão do Rio Branco, desenvolvido pela Sociedade Goiana de 

Cultura, Ministério da Cultura e Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil-Central. 

Também é analisada a correspondência de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, do tempo 

em que foi governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, no período de 1751 a 1759. As 

cartas de Mendonça Furtado foram compiladas originalmente pelo historiador Marcos 

Carneiro de Mendonça, para publicação através do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(1963), utilizo, porém, a edição feita pelo Senado Federal (2002). Dois mapas foram 

encontrados no acervo digital da Biblioteca Nacional, são eles a Carta Geographica da 

Capitania do Piauhi e parte das adjacentes (1761) e o Mappa das cidades, villas, lugares e 

freguezias das capitanias do Maranhão e Piauhy..., relativo ao governo de Jozé Telles da 

Silva (1783-1787). Ainda no acervo da BN encontra-se documento manuscrito que aponta 

para o possível destino tomado pela escrava Esperança Garcia. No que tange aos mapas, a 

atenção esteve voltada, sobretudo, à compreensão dos propósitos de sua produção. Outros 

documentos citados, estão contidos em obras historiográficas de autores diversos, sendo a 

principal delas a Cronologia Histórica do Estado do Piauí: desde seus tempos primitivos até a 

proclamação da república
15

, da autoria de Francisco Augusto Pereira da Costa. Também é 

analisado o Diário dos mais notáveis eventos da guerra aos pimenteiras
16

, datado de 1779, 

ditado por João do Rego Castelo Branco, já cego, ao seu filho Antonio. Este documento é 

uma rica fonte de informações sobre as ocorrências numa expedição militar de caça aos índios 

Pimenteira, contendo os problemas enfrentados de indisciplina, os castigos aplicados, o tipo 

de relações estabelecidas entre os comandantes e os seus soldados, incluindo indígenas.  

De modo geral, todas as fontes participam da esfera da administração colonial, com 

exceção da tradição oral registrada pelo padre Francisco Menezes e que Tristão de Araripe 

publicou em revista do IHGB.  Na análise das fontes foram buscadas evidências dos modos de 

vida da população, onde as ações desenvolvidas pelos habitantes do sertão aparecem como 

problemas discutidos pelos administradores. Buscou-se identificar as intenções e os projetos 

                                            
15 COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica do Estado do Piauí: desde seus tempos primitivos até a 

proclamação da república. Rio de Janeiro: Artenova, 1974. 
16 Uma cópia deste documento encontra-se no Instituto Geográfico e Histórico Brasileiro. Foi utilizado neste 

trabalho a reprodução, em forma de apêndice, constante na Tese de Doutoramento de Ana Stela de Negreiros 

Oliveira: O povoamento colonial do sudeste do piau: indígenas e colonizadores, indígenas e resistência. Tese. 

UFPE. Refice, 2007. 
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contidos na documentação, considerando a sua produção e o contexto no qual se inseria cada 

uma das fontes. A documentação também ajudou a traçar um panorama geral do período 

estudado, para melhor situar as questões que a pesquisa se propôs.  

É importante ressaltar que a digitalização de documentos e sua disponibilização na 

internet ou em CD-ROM ofereceu fontes importantes para a elaboração deste trabalho. O 

volume de documentos disponíveis em meio digital vem crescendo rapidamente. Foi possível 

perceber que no decorrer desta pesquisa novos acervos vinham sendo disponibilizados. Este 

quadro ilustra a importância do trabalho dos profissionais que se dedicam à preservação e 

organização documental, e a urgente necessidade de se conhecer os recursos que vem sendo 

colocados à disposição dos pesquisadores. Aprender a trabalhar com estas tecnologias foi um 

desafio prazeroso. Tais inovações não apenas democratizam o conhecimento, mas contribuem 

na profissionalização dos historiadores, pois o valor de um trabalho se desloca cada vez mais 

do ineditismo das fontes para repousar no teor das análises. As idéias apresentadas nesta 

dissertação figuram nos limites deste aprendizado. 
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OO  sseerrttããoo  ee  sseeuuss  hhaabbiittaanntteess::  qquuaannddoo  aass  lluuzzeess  ddaa  

rraazzããoo  aappaaggaamm  oo  sseerrttããoo  

 

 

 

 

 

 

Quem nasce no sertão já nasce sertanejado. 

 

Jessier Quirino 
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O interesse que o sertão suscitou para este trabalho reside no fato de existirem nele pessoas e 

histórias. O sertanejo do século XVIII era um daqueles “desconhecidos” que a razão 

setecentista vasculhava e transpunha para relatórios, mapas e longas descrições da esfera da 

administração colonial. Padres, ouvidores e militares percorriam o sertão fazendo anotações, 

tirando suas conclusões e registrando suas experiências. As fontes analisadas neste capítulo 

são obras daqueles homens, portanto, é importante considerá-las inseridas no espaço de 

vivências do sertão, como produto da relação entre aqueles observados e observadores. Os 

documentos produzidos por estas relações invariavelmente chegam até nós na forma de 

histórias contidas em outras histórias. Considerando as ações dos sujeitos históricos, tomo 

como ponto de partida as práticas constituintes do espaço das relações sociais e da cultura. A 

partir destas práticas, representando relações específicas de constituição dos modos de viver e 

da cultura, é possível conceber o sertão piauiense como expressão de um modo de vida. Deve-

se lembrar que, mesmo quando estas ações se desenvolvem especificamente no território 

piauiense, participam do arranjo heterogêneo do Império Português na tentativa de controlar 

suas possessões. Assim, o sertão do Piauí liga-se a outros espaços, além do quê, seu 

desbravamento decorre deste mesmo processo, onde suas especificidades dialogam com um 

cenário setecentista mais amplo. 

 

1.1 Um quadro pintado com as cores dos povos: o sertão do Piauí a partir do olhar do 

padre Miguel de Carvalho 

 

Em 1697, o padre Miguel de Carvalho procurou descrever o sertão do Piauí, situando as 

principais fazendas e a Freguesia de Nossa Senhora da Vitória. A elaboração deste documento 

atendeu a uma determinação do bispo de Pernambuco, D. Frei Francisco de Lima. Neste 

trabalho tomou o cuidado de mencionar as distâncias em léguas, a direção dos caminhos, 

referenciando-se em marcos geográficos naturais, como rios e serras. Contudo, no tocante à 

sede da freguesia, sua principal referência foi o prédio da igreja: 

 

Dentro em si é esta povoação redonda em tal forma que, fazendo peão na 

nova Igreja, fica com igual distância para as mais remotas fazendas que 

ficam para todas as partes dentro de 60 légoas, formando a Freguesia uma 
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cruz de nascente a poente, de norte a sul, com 120 légoas de comprido e 

outras 120 de largo.
17

 

 

O plano espacial da freguesia foi representado na forma de uma cruz, cujo ponto central 

e de encontro dos caminhos era o prédio da nova matriz. A povoação de que fala o padre não 

se refere a nenhuma forma de ajuntamento de moradores ou casas que se assemelhassem a 

uma vila, antes, trata-se de toda a área da freguesia. Ele também informa tanto os demais 

caminhos existentes quanto a ausência deles. No centro dessas referências ficava a Freguesia 

e o território compreendido como do Sertão do Piauí, que compõe o título do documento. 

Dentre as direções apontadas, informou o padre que a freguesia confina com o rio de São 

Francisco na parte Sul. Ao poente, para as terras de Espanha, não havia caminhos, nem ao 

nascente para o Pernambuco. Ao norte, havia dois caminhos recentes, portanto, sem igrejas 

construídas ainda, ligando o Ceará ao Maranhão: 

 

Para a parte norte, confina esta povoação com a costa do mar, correndo do 

Ceará para o Maranhão, para a qual tem dois caminhos, abertos ambos no 

ano de 95; um vai ao Maranhão e outro à serra da Guapaba [Ibiapaba], (para) 
a qual têm ido moradores e, em companhia de alguns, vieram os Padres da 

Companhia de Jesus, que nela assistem, fazer missão a esta povoação em o 

mês de Dezembro próximo passado de 96, e se recolheram à serra em 

Janeiro de 97.
18

  

 

Para o Maranhão, havia ainda um caminho não percorrido pelo padre. Aparentemente o 

autor da Descrição do Sertão do Piauí, baseou-se no relato de comerciantes que iam à 

freguesia praticar escambo com os fazendeiros:  

 

Para o Maranhão há também caminho seguido que, dizem [grifos meus], terá 

90 léguas, e já com princípio de comércio de redes, panos de algodão e 

cuias, que nesta povoação trocam por vacas, com a intenção de as levarem 

para as terras do Maranhão.
19

  

 

Ao comentar o caminho mais antigo, pode-se perceber a presença das igrejas entre as 

referências naturais e vilas: 

 

                                            
17 Descrição do Sertão do Piauí remetida ao Ilmo. Revmo. Sr. Frei Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco, de 

autoria do padre Miguel de Carvalho. Transcrito e publicado com atualização da linguagem de época, pelo padre 

Cláudio Melo. In: MELO, Padre Cláudio. Descrição do Sertão do Piauí – comentários e notas do Pe. Cláudio 

Melo. Teresina: Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, 1993, p.16 
18 Idem, p. 15. 
19 Ibidem. 
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O primeiro [caminho] que se abriu se segue por um riacho chamado Piauí, 

do qual tomou nome esta povoação, por ser o primeiro que se povoou, e vai 

sair no rio de São Francisco a uma fazenda chamada Sobrado, 10 léguas 
acima do Santo Sé e 100 da Matriz da Conceição e 200 da vila de Penedo. 

Estas 40 léguas se contam para o Rio de São Francisco, da última fazenda 

desta povoação, chamada Taboleiro Alto, da qual à nova matriz de Nossa 
Senhora da Vitória se contam 60 léguas (...) com que fica a nova Igreja 

distando do rio de São Francisco 100 léguas; da antiga Matriz da Conceição, 

200; da vila de Penedo 300 (...)
20

 

 

É possível entender que a distância entre as matrizes são mencionadas não apenas por se 

tratar de um documento eclesiástico, elaborado a pedido do bispo de Pernambuco, mas, 

também, devido à própria pretensão que se forjava de estender o poder religioso ao sertão 

mais distante. Este mapa do sertão é também um mapa de igrejas instaladas, cujos edifícios 

certamente causavam alguma impressão aos moradores, além de dar inteligibilidade à 

descrição para a apreciação do Bispo. Masseran nos instiga a pensar sobre o papel simbólico 

destas edificações no desbravamento do sertão, quando informa que Santana de Parnaíba, no 

vale do Rio Tietê: 

 

... surge como pouso de bandeiras no início do século XVII. Logo se 

estabelece como um dos principais pontos de partida das bandeiras que 
adentravam o interior do país em busca de índios, minérios, terras. O núcleo 

urbano se implanta numa encosta do vale do rio Tietê, e seu desenho 

irregular se acomoda ao relevo: há dois pontos nodais, a Igreja Matriz de 
Santana e o Mosteiro de São Bento e seus largos, ligados por três ruas 

principais que se estendem paralelamente às curvas de nível. A igreja se 

localiza numa elevação e volta-se de frente para o sentido de avanço do rio 

Tietê para as terras interiores
21

. 

 

Considerando o papel desempenhado pelos rios como caminhos para penetração 

portuguesa no continente, e o regime do padroado que ratificava a presença da Igreja, não é 

absurdo supor que a construção da matriz procurasse demarcar material e simbolicamente 

estas conquistas. No caso citado por Masseran, o prédio em posição elevada ultrapassa o 

papel de pólo organizador do espaço urbano. A igreja voltada de frente para o avanço do rio 

nas terras interiores, situada em local alto, era certamente a última coisa que se via ao partir e 

a primeira que se via quando se voltava do interior do sertão. A Matriz de Nossa Senhora da 

Vitória, como descreve o padre Miguel de Carvalho, parece assumir na forma discursiva uma 

                                            
20 Idem, p. 16. 
21  MASSERAN, Paulo Roberto. Forma Urbana no Brasil Colonial: uma interpretação possível. I Simpósio 

Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica. Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha. Rio de 

Janeiro, 2005. Disponível em: <http://revistas.ceurban.com/numero7/artigos/paulorobertomasseran.htm>, último 

acesso em 02/05/10.  



26 

 

função semelhante, já que a usa como referência para situar a povoação e seu contato com 

outros lugares fora da freguesia. O padre também julgou importante informar ao Bispo Dom 

Frei Francisco de Lima que a igreja estava num lugar vistoso: 

 

... no Brejo da Mocha onde está fundada a Igreja de Nossa Senhora da 

Vitória. Tem um olho d’água que corre todo o ano em distância de uma 
légua, até se meter no Canindé. No meio dele está a Igreja em um lugar 

vistoso, com boa terra para plantar, distante da fazenda mais chegada uma 

légua.
22

  

 

 O local vistoso pode significar que o prédio estava em evidência, ou, ainda, que era 

promissor para o futuro pretendido pela instituição religiosa, posto que a terra era fértil e 

abastecida de água o ano todo. Além de marcar o peão da povoação, o prédio da igreja 

representa a porta de entrada de um poder organizador no sertão. A maneira como este poder 

estabelece um contato entre a Igreja e o sertão poder ser vista nas primeiras linhas do 

documento: 

 

Tem o sertão do Piauí, pertencente à nova Matriz de Nossa Senhora da 

Vitória, quatro rios correntes, vinte riachos, com cinco riachinhos, dois 

olhos d’água e duas lagoas, à beira das quais estão 129 fazendas de gados, 

em que moram 441 pessoas entre brancos, negros, índios, mulatos e 
mestiços. Mais lagoas e olhos d’água tem, em que moram algumas pessoas 

que, por todas as de sacramento, fazem o número de 605, em que entra um 

arraial de Paulistas, com muitos tapuias cristãos, o qual governa, o Capitão 
Francisco Dias Siqueira. Com os que não são de sacramento, chega o 

número de todas as pessoas, de uma a outra qualidade.... [sic] batizados que 

ficam à obediência da nova Igreja (conforme o rol dos confessados).
23

 

 

 

É interessante observar que o autor não conta as almas, mas refere-se a pessoas  e as 

classifica etnicamente. A razão para isto, talvez resida no fato de que nem todas as pessoas 

eram de sacramento, portanto, suas almas ainda estariam por se conquistar, o que viria atestar 

a necessidade da Igreja se fazer presente no sertão. Além do quê, o sertão é pertencente à 

nova Matriz de Nossa Senhora da Vitória e não o contrário. Na concepção da Igreja é ela 

quem cuida, administra e exerce sua influência sobre o mesmo. Isto fica bem claro na crítica 

que o padre faz aos donatários das terras: 

                                            
22 Descrição do Sertão do Piauí remetida ao Ilmo. Revmo. Sr. Frei Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco, de 

autoria do padre Miguel de Carvalho. Transcrito e publicado com atualização da linguagem de época, pelo padre 

Cláudio Melo. In: CARVALHO, Padre Miguel de. Descrição do Sertão do Piauí – comentários e notas do Pe. 

Cláudio Melo. Teresina: Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, 1993, p. 28.  
23 Idem, p. 14.  
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De todas estas terras são Senhores, Domingos Afonso Sertão e Leonor 

Pereira Marinho, que as partem de meias. Têm nelas algumas fazendas de 

gados seus, os mais arrendam a quem lhe meter gados, pagando-lhe dez reis 
de foro, por cada sítio e, desta sorte estão introduzidos donatários nas terras, 

sendo só sesmeiros, para as povoarem com gados seus, em tanto que até as 

Igrejas querem apresentar, e esta nova queriam fundada debaixo do título de 
sua.

24
   

 

Sendo as 129 fazendas consideradas pelo padre como pertencentes a somente duas 

pessoas, embora também admitisse o sertão como pertencente à matriz,  não é de estranhar 

qualquer conflito entre os donatários e a Igreja; principalmente quando critica os donatários 

que queriam a nova matriz fundada debaixo do título de sua. Poucos meses após a elaboração 

do documento pelo padre Carvalho, a Carta Régia de 4 de fevereiro 1698 determinava criar 

novamente a freguesia, pois os fregueses que haviam se comprometido a pagar côngruas ao 

pároco e fabricarem da igreja o necessário
25

, aparentemente mudaram de idéia. 

Provavelmente porque não tiveram as igrejas criadas sob o título de suas. Na ocasião, pediram 

e foram atendidos, que tais despesas corressem por conta do Estado. O rei atendeu tal pedido 

compreendendo que se tratava de um investimento a ser recuperado na arrecadação de 

dízimos: ...vendo adiante dízimo pelo crescimento dos fregueses e cultura dessas terras, será 

pago pela fazenda real como eles pedem(...).
26

  

Com a instalação da igreja, a área reservada no entorno do prédio pode ser entendida 

como o primeiro sintoma no aumento da influência religiosa, atraindo a ira dos fazendeiros. 

Mesmo com o Estado custeando as despesas, os criadores de gado não se deram por 

satisfeitos.  Também nos primeiros meses de 1798, informa Odilon Nunes, o padre Ascenso 

Gago denunciava que os povoadores da Casa da Torre mais zelam os seus gados que o bem 

das almas. Este religioso disse ainda que: 

 

 ...tudo se pode crer que em este sertão distante, fora das justiças e 

governadores, e tão esquecidos de Deus, vivem à lei da vontade, sem 
obedecer a outra alguma, mais que à Casa da Torre, de que dependem

27
.  

                                            
24 Descrição do Sertão do Piauí remetida ao Ilmo. Revmo. Sr. Frei Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco, de 
autoria do padre Miguel de Carvalho. In: MELO, Padre Cláudio. Descrição do Sertão do Piauí – comentários e 

notas do Pe. Cláudio Melo. Teresina: Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, 1993, p. 14.  
25 COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica do Estado do Piauí: desde seus tempos primitivos até a 

proclamação da república. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p.57. 
25 NUNES, Odilon.  Pesquisas para a história do Piauí. 2ª. ed., Vol 1. Rio de Janeiro: Artenova, 1975, p. 57. 
26 Cara Régia ao governador do Pernambuco, Lisboa 6 de fevereiro de 1698.In: COSTA, F.A. Pereira da., Op. 

cit., p.57. 
27 Padre Acenso Gago, conforme citação In:NUNES, Odilon.  Pesquisas para a história do Piauí. 2ª. ed., Vol 

1. Rio de Janeiro: Artenova, 1975, p. 68. 
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A Casa da Torre, sede do poder da família Ávila do litoral baiano, participou na 

introdução do gado no sertão do Piauí. Foi o maior latifúndio de que se tem notícia no 

Brasil
28

. Em agosto de 1698, apesar da Fazenda Real custear as despesas do pároco e do 

prédio,  os ânimos dos criadores não se aplacaram. O morador de uma das fazendas atacou a 

sede da freguesia e expulsou o padre da igreja. Conforme escreveu Odilon Nunes: 

 

...Domingos Afonso Serra, à frente de escravos, invade a sede da freguesia, 

desacata o Padre Tomé de Carvalho, xingando-o e forçando-o a abandonar 
sua igreja. Arrasa, então, as palhoças que o cura mandara fazer para 

arranchar seus paroquianos, nos dias de festas e no cumprimento de seus 

deveres religiosos.
29

 

 

No manuscrito de Miguel de Carvalho, Domingos Afonso Serra aparece como morador 

da Fazenda Tranqueira, situada no riacho do mesmo nome, afluente do Canindé. Com ele 

estavam naquela fazenda Antônio Soares Touguia, mais dois negros e uma negra, escreveu o 

padre. Os conflitos entre a Igreja e os fazendeiros, tomavam a forma de disputas para ter 

algum poder sobre os moradores. A construção da igreja interferia na vida social, atraindo 

moradores nos dias de festa, interpondo-se nas relações até então vigentes. Havia, portanto, 

uma disputa pelo controle dos habitantes. Os padres tinham como pretexto a vida religiosa, 

enquanto os fazendeiros certamente queriam braços para o trabalho. Segundo Odilon Nunes: 

 

E nos primeiros dias do século [XVIII], o Padre Miguel de Carvalho já se 

encontra em Lisboa, aonde fora defender de viva voz os interesses dos 
índios, dos colonos e da própria Igreja. Como reforço de seus argumentos, 

levava uma representação que assinara com Frei Jerônimo de S. Francisco, 

Comissário da Província do Estado do Maranhão. Solicitavam “que unissem 
ao Estado do Maranhão todas aquelas fazendas e moradores que compreende 

a freguesia de N. S. da Vitória do Piauí, ficando sujeitos no temporal e 

espiritual ao dito Governo”.
30

 

 

Assim, os donatários com influência no Governo da Capitania de Pernambuco teriam 

seu poder reduzido. Por outro lado, os religiosos não fariam tal pedido se não esperassem das 

autoridades maranhenses um tratamento mais conforme à sua vontade, ou da vontade 

daqueles aliados que possivelmente possuíam na própria freguesia. Afinal, a Igreja não teria 

                                            
28 A este respeito, ver: BANDEIRA, L. A. Moniz. O feudo – A Casa da Torre de Garcia D’Ávila: da 

conquista dos sertões à independência do Brasil.2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
29 NUNES, Odilon.  Pesquisas para a história do Piauí. 2ª. ed., Vol 1. Rio de Janeiro: Artenova, 1975,, p.67. 
30 Idem, p.71. 
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apenas inimigos, já que o padre Miguel de Carvalho afirma ter viajado continuamente por 

quatro anos, visitando os moradores, sem me fixar rio, riacho, fazenda ou parte alguma 

nomeada neste papel que não tenha visto e andado 
31

. Para se andar pelo sertão em grandes 

jornadas e por tanto tempo, seria preciso ter alguma amizade e acolhimento. O padre 

Carvalho, o frei Jerônimo e o bispo de Pernambuco, contudo, não eram os únicos servos de 

Deus intervindo no sertão.  Havia a Ordem dos Jesuítas, como o autor da Descrição do Sertão 

do Piauí  informa por duas vezes no seu manuscrito. Ao informar os movimentos dos jesuítas 

pelo sertão, talvez esteja alertando o bispo de Pernambuco sobre outro poder que se constituía 

fora da sua influência. Como lembra Vasconcelos, as ordens regulares, que viviam em 

comunidades como os jesuítas, necessitavam de recursos para sobreviver e não raro recebiam 

bens dos fiéis de maior patrimônio
32

. Talvez a presença jesuíta pudesse ser interpretada como 

uma força autônoma, indesejada pelo o clero secular, que mantinha o controle sobre os 

tribunais eclesiásticos, os seminários e englobava a alta hierarquia da Igreja, como o bispo de 

Pernambuco. 

 Miguel de Carvalho informa que em 1794: ...atravessei para Parnaguá, pela beira do 

Rio Gurguéia, com o Pe. Felipe Bourel, da Companhia de Jesus, porque levando em nossa 

companhia 42 pessoas(...)
33

. Sobre a Serra da Ibiapaba, informa que para lá tem ido 

moradores e, em companhia de alguns, vieram os Pades da Companhia de Jesus, que nela 

assistem, fazer missão a esta povoação em o mês de Dezembro próximo passado de 96, e se 

recolheram à serra em Janeiro de 97.
34

 

Ao longo do documento, o autor comentou a fertilidade da terra, informou a respeito dos 

seus rios, os seus frutos, a existência de tribos indígenas, e, brevemente, descreveu a atividade 

econômica e alguns costumes. Chama a atenção o fato de o padre proceder o registro do 

número das pessoas de sacramento e produzir um rol dos confessados
35

, o que põe em 

evidência a pretensão de algum tipo de controle por parte da Igreja. Os cuidados ao observar o 

sertão e informar como viviam os habitantes permite caracterizar a produção desta Descrição 

do Sertão do Piauí como marco dos interesses religiosos no sertão que descreve. Neste 

                                            
31 Descrição do Sertão do Piauí... In: MELO, Op. cit., p. 33. 
32 VASCONCELOS, Pedro de Almeida. Os agentes modeladores das cidades brasileiras no período colonial. 

In:CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo César da C.; CORRÊA, R. L. (orgs). Explorações geográficas: 

percursos no fim do século. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p. 251. 
33 Idem, p. 33. 
34 Descrição do Sertão do Piauí remetida ao Ilmo. Revmo. Sr. Frei Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco, de 

autoria do padre Miguel de Carvalho. In: MELO, Padre Cláudio. Descrição do Sertão do Piauí – comentários e 

notas do Pe. Cláudio Melo. Teresina: Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, 1993, p. 15. 
35 Este documento que estaria anexado à Descrição do Sertão do Piauí se perdeu, segundo informa Padre 

Cláudio Melo. 
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aspecto, distingue-se de outros documentos que serão produzidos a partir de meados do século 

XVIII quando seus autores, ainda que interessados em gados e gentes, dispõem-se à 

secularização das relações, pautados nas leis do Reino e no olhar racionalista. Mesmo em 

1797, quando a Descrição do Sertão do Piauí é produzida, o móvel da conquista religiosa não 

se limita aos preceitos morais e espirituais, mas, interessa-se pelas características do território 

e sua economia. 

 

(...) E na mesma altura se acham o Rio Grande e Rio Preto, grandes e 

caudalosos, que correm para o sul e se metem no rio de São Francisco, 500 
léguas ao sertão, acima de sua barra, junto do qual estão estes dois rios 

povoados com fazendas de gados, com muitos moradores, entre os quais se 

vai, de presente, fazer uma nova Matriz, por ordem também do Ilmo e 
Revmo Bispo de Pernambuco, a qual ficará distando desta [matriz] do Piauí 

220 léguas, pelo caminho sabido.
36

  

 

Ao final do documento informa que ... de presente fico de viagem para o Rio Grande a 

fundar a Igreja do Seráfico São Francisco que Vossa Ilustríssima me mandou, que distará 

220 léguas. Fundada que seja remeterei a Vossa Ilustríssima a descrição do seu distrito(...)
37

. 

A descrição do sertão e de seus habitantes, tudo indica, está orientada por uma vontade da 

Igreja de demarcar posição e assumir influência política. Neste aspecto, o poder religioso 

precedeu o secular nas tentativas de intervenção nos modos de viver dos habitantes que lá já 

se encontravam. Somente a partir de meados dos setecentos o Estado procurou reorientar não 

só a maneira de ver, mas, também, de atuar sobre aquela sociedade em formação. Tal empresa 

não ocorreu apenas no sertão do Piauí, mas abrangeu todo o Império Português. Ana Paula 

Wagner observa que Inseridos no contexto da Ilustração, boa parte dos esforços da Coroa 

concentraram-se na secularização e no aprimoramento dos seus funcionários civis
38

. 

Enquanto as câmaras, pelourinhos, governadores não se faziam presentes com leis e polícia
39

, 

eram os sacramentos e as confissões os instrumentos de mediação das tentativas de 

intervenção nos modos de vida da população. Sobre o papel da religião na administração do 

Império Português no século XVIII, Ana Paula Wagner lembra que: 

 

                                            
36 Descrição do sertão do Piauí... In: MELO, op. cit., p. 15. 
37 Idem,  p. 33-34. 
38 WAGNER, Ana Paula.  População no Império Português: recenseamentos na África Oriental Portuguesa na 

segunda metade do século XVIII.  Tese. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009,  p. 46. 
39 O termo polícia é usado pelo rei D. José, em Carta régia de 1759. vide PEREIRA DA COSTA, Francisco 

Augusto. Cronologia Histórica do Estado do Piauí: desde seus tempos primitivos até a proclamação da 

república. Rio de Janeiro: 1974, p.130. 
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Em razão do Padroado, os reis lusos tinham o direito de administrar os 

assuntos religiosos nos territórios ultramarinos (...) Ressalte-se que “o 

padroado implicava não só o governo religioso, mas também o direito de 
cobrança e administração dos dízimos eclesiásticos, importantíssima fonte de 

receita nos tempos coloniais”. De certa forma, a constituição de uma 

identidade católica buscou sedimentar a base do Império, além de ser a 
responsável pelo “ordenamento dos povos que se submeteram ao monarca 

português”.
40

 

 

Na América Portuguesa, a atividade da Igreja não se resumia ao papel de mero 

instrumento, mas de proponente de ações políticas. Como se viu, atuou politicamente junto ao 

governo secular, inserindo-se nas brechas deixadas pela ausência de um aparato 

administrativo no sertão, pleiteando a agregação do Piauí ao Estado do Maranhão. Nos 

apontamentos do padre Carvalho não há evidências de uma hierarquia social rígida, não 

comenta como era feita a distribuição de tarefas nas fazendas de gado, nada diz 

detalhadamente sobre os modos de tratamento entre os moradores de diferentes etnias. Porém, 

em 1733, é possível constatar a existência de conflitos entre fazendeiros e escravos. Em 

novembro daquele ano, o Conselho Ultramarino fez uma consulta ao rei sobre a carta do ex-

ouvidor, José Barros Coelho, que relatava a ocorrência de assassinatos de senhores por 

escravos no Piauí
41

. Esta evidência, tanto pode significar um conflito existente nas relações de 

trabalho como uma desculpa para encobrir crimes que estavam sendo cometidos. Contudo, a 

escravidão era uma condição que distinguia e classificava os moradores, como fez Miguel de 

Carvalho no seu relato ao bispo. 

Sobre a organização da produção, o padre informa que os moradores viviam do 

arrendamento das terras e usavam o sistema de quartas na partilha do gado: 

 

Vivem estes moradores do arrendamento das fazendas de gado. De 4 cabeças 

que criam lhe toca [ao criador] uma, ao depois de pagos os dízimos. São 
obrigados, quando fazem partilhas, a entregarem ao senhor da fazenda tantas 

cabeças, como acharam nela quando entraram, e o mais se parte ao quarto.
42

  

 

O documento em questão informa que a agricultura não era uma prática comum, 

limitando-se a um arraial de paulistas existente na freguesia, entre as fazendas São Francisco 

Xavier e Sítio da Catarina, no riacho Santa Catarina: 

 

                                            
40 WAGNER, A. P., op. cit.,  p. 22. 
41 Consulta do Conselho Ultramarino ao rei D. João V.,  16 de novembro de 1733. AHU_ACL_CU_16, Cx. 2, 

D. 100. 
42 Descrição do sertão do Piauí... In: MELO, op. cit., p. 16-17. 
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Entre estas duas fazendas estão uns olhos d’água a que vulgarmente chamam 

Brejos, em os quais está situado o Capitão Mor dos Paulistas, Francisco Dias 

da Siqueira, com um Arraial de tapuias, com os quais faz entrada ao gentio 
bravo e lhe tem o encontro para que não ofendam a povoação. Tem algumas 

plantas de farinhas, arroz, milhos e feijões e frutas, como são bananas, 

batatas, que tudo se dá com grande abundância, mostrando a fertilidade da 
terra e a incúria dos moradores que, por preguiça, não têm frutos de que 

vivam.
43

  

 

Sobre os criadores de gado, ele julga ver um estado de miséria, pelo que anota seus 

hábitos alimentares, vestuário e aparência: 

 

Comem estes homens [das fazendas de gado] só carne de vaca com laticínios 
e algum mel que tiram pelos paus. A carne ordinariamente se come assada, 

porque não há panelas em que se coza. Bebem água de poços e lagoas, 

sempre turba e muito assalitrada. Os ares são muito grossos e pouco sadios. 
Desta sorte vivem estes miseráveis homens vestindo couros e parecendo 

tapuias.
44

 

 

A presença da agricultura no arraial dos Paulistas, talvez se deva ao fato de terem 

consigo muitos tapuias cristãos
45

, já aculturados e convivendo com homens que vieram de 

uma área de colonização mais antiga. Ou, simplesmente se deva ao fato de que ali a terra 

fosse mais propícia à prática agrícola e necessária à atividade dos paulistas. Uma das 

estratégias adotadas por entrantes paulistas para se abastecerem durante suas jornadas pelos 

sertões consistia em estabelecer roças que os indígenas cultivavam para provê-los. Numa 

região de povoamento recente como era o Piauí, os criadores de gado teriam de se alimentar 

como faziam os indígenas. Mesmo que algumas etnias presentes no território da freguesia 

praticassem a agricultura
46

, a idéia que o padre Carvalho fazia de agricultura poderia não ser 

condizente com aquela. No entanto, o padre faz questão de frisar a abundância encontrada ao 

longo dos rios: 

 

Especialmente notei a fertilidade da terra, em o ano de 1694 quando desta 

povoação atravessei para Parnaguá [que na época não pertencia à freguesia], 
pela beira do Rio Gurguéia, com o Pe. Felipe Bourel, da Companhia de 

                                            
43 Idem, p. 24. 
44 Idem, p. 17. 
45 Idem, p. 14. 
46 João Gabriel Baptista classificou as etnias indígenas que habitavam ou andavam pelo território que se tornou 

Capitania do Piauí no século XVIII. Dispôs as tribos ou etnias em quatro grandes grupos (Tupi, Jê, Caraíba e 

Cariri). A estes grupos atribuiu a prática de agricultura de diferentes formas: agricultura era  praticada, era 

incipiente, era rudimentar, era pequena. Contudo, não é possível apurar a pertinência da classificação das etnias 

nestes grupos ou a prática de agricultura em cada sub-grupo que classifica. Para maiores detalhes, consultar: 

BAPTISTA, João Gabriel. Etnohistória Indígena Piauiense. Teresina: EDUFPI/APL, 1994. 
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Jesus, porque levando em nossa companhia 42 pessoas sem provimento de 

matalotagens, achamos tanta abundância de mel, peixe, caças e frutas que 

não experimentamos falta alguma, 16 dias que caminhamos pela beira do rio, 
apartados, porém, dele padecemos 5 de grande fome e, sem dúvida, 

morrêramos, se a Providência Divina nos não socorrera por um modo que, 

sendo natural, pareceu prodigioso, e foi que, caminhando por entre umas 
serras junto do rio Corimataim, achamos um riacho que em uma distância de 

uma légua tinha pelas beiras grande quantidade de ananazes criados pela 

natureza, tão deliciosos no cheiro e no gosto, como os que se acham nas 

praças;
47

 

 

Se a alimentação nas fazendas prescindia da agricultura, é possível que isto se devesse à 

falta de braços para a lavoura, quando a atividade principal da pecuária demandava todos os 

esforços. Outra possibilidade é o desinteresse dos donatários daquelas sesmarias em fazê-lo, 

já que arrendar era a principal atividade da freguesia, como informou o padre Carvalho. Ou, 

também, porque era possível encontrar outras fontes de alimento, como caça e frutas. Existe a 

possibilidade de que a falta de cuidado com a terra, se devesse ao tipo de povoamento que 

prescindiu da família nuclear formada por homem, mulher e filhos. Não haveria razão para 

armazenar alimentos numa fazenda habitada majoritariamente por homens, na maioria 

escravos, quando a atividade principal era a pecuária e eram reduzidos os braços para o 

trabalho. Os laços de sociabilidade não seriam tão estreitos ou afetivos a ponto de suscitar este 

cuidado, que certamente seria maior quanto mais houvesse pessoas vulneráveis às 

intempéries, como as crianças. O homem adulto poderia se virar de qualquer modo pelos 

matos, caçar seu alimento, abastecer-se de frutas achadas durante a própria lida com o gado, e, 

finalmente, tirar mel pelos paus ou matar uma vaca, como informa o padre Carvalho. Por 

último, resta a hipótese de que os donos das terras proibissem a agricultura para aqueles que 

as arrendassem, já que esta era a principal atividade relatada. Assim, manteriam a exploração 

do trabalho na pecuária, com um sistema de partilha (a quarta) que além de lucrativo não 

oferecia riscos. Esta medida poderia ser uma cautela pra evitar que os rendeiros tivessem 

outras distrações ou prioridades e não reivindicassem para si aquelas terras. O risco seria que 

a agricultura pudesse lhes inspirar sentimentos de posse em relação à terra, ao contrário da 

vida desgarrada que tinham na lida com o gado, mais ao contento dos donos de muitas léguas 

de sesmaria. Este risco seria abolido em 1753, quando o rei tornou o cultivo uma proteção 

para os sesmeiros. 

 

                                            
47 Descrição do sertão do Piauí... In: MELO, op. cit., p. 33. 
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Dom José Rei de Portugal faço saber [ 01 palavra íncompreensível] 

governador e capitão-general do Estado do Maranhão e Pará, que para evitar 

as opressões e prejuízos que se me tem representado haver padecido os 
moradores do Piauí, sertões da Bahia, e Pernambuco por ocasião das 

contendas e litígios que lhes moveram os chamados sesmeiros de um 

excessivo número de léguas de terra de sesmaria que nulamente  possuem 
por não se cumprir o fim para que se concederam, e foram dadas naqueles 

distritos a Francisco Dias de Ávila, Francisco Barbosa Leão, Bernardo 

Pereira Gago, Domingos Afonso Sertão (...) experimentando os ditos 

moradores grandes vexações nas sentenças contra eles alçadas para expulsão 
das suas fazendas, cobranças de rendas, e foros das ditas terras (...)  Fui 

servido anular todas as datas, ordens e sentenças que têm havido nessa 

matéria (...) concedendo aos mesmos sesmeiros por novas graças todas as 
terras que eles têm cultivado, por si, seus feitores, ou criados ainda que essas 

se achem  de presente arrendadas a outros colonos. 
48

 

 

Somente três fazendas das cento e vinte e nove mencionadas contam com presença de 

crianças. Uma delas era a Fazenda Santo Antônio, no Riacho Canabrava, onde estava 

Domingos Antunes com 2 columins e uma tapuuia. Cinco crianças moravam numa fazenda de 

éguas, que o autor não teve o trabalho de nomear, talvez por ser habitada por um escravo 

morando com mulher e filhos. O proprietário da fazenda era um sócio da Casa da Torre: ... 

está nela um negro escravo do Capitão Domingos Afonso Sertão, senhor da fazenda. Este 

negro se chama Francisco; é casado com uma índia, de que tem 5 filhos. Na Fazenda Frade, 

situada no Riacho do Frade, vivia Braz Teixeira com um negro e um columim. 

Nos demais arranjos familiares, assim considerados devido a presença de mulheres, 

eram elas de origem indígena ou africana. Estranhamente, não havia crianças, ou por algum 

motivo elas foram ocultadas do padre. É pouco provável que o padre Carvalho as tenha 

omitido deliberadamente em seu relato. O documento deixa transparecer que havendo 

mulheres, os donos de fazenda tinham uma vida em comum com elas, mesmo fora do 

matrimônio. Não é possível dizer se tal relacionamento era consensual. O número de casados 

era maior entre os escravos, possivelmente por este grupo de habitantes do sertão ser mais 

vulnerável à pressão da Igreja sobre os costumes. Na fazenda chamada Sítio da Catarina, 

informa o religioso, nela está Antonio Gomes com 3 negros, é o dono da fazenda André 

Gomes da Costa, com uma tapuia.
49

 Havia aí um casal formado, consensualmente ou não, por 

um homem branco e uma mulher indígena. Pelo que se vê, o dono da fazenda tinha sobre os 

demais o privilégio de viver com uma mulher, embora isto não seja uma regra. Na Fazenda 

Buqueirão (Riacho Guaribas), residia João de Souza com 2 negros e o senhor da fazenda o 

                                            
48 Provisão Régia de 20 de outubro de 1753, AHU_ACL_CU_016, Cx. 5, D. 321. 
49 Descrição da Capitania do Sertão do Piauí pelo padre Miguel de Carvalho. In: MELO, op. cit., p. 24. 
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Capitão Alexandre Rebelo Sepúlveda, com uma cabocla. Na Fazenda Salinas (Riacho da 

Tranqueira) está nela Inácio Gomes com 4 negros, é o dono da fazenda o Alferes Silvestre 

Costa Gomes de Abreu, com uma negra e uma índia. Organizando desta maneira as 

informações, sem afirmar ou negar, o padre Miguel de Carvalho dava a entender ao Bispo 

como andavam os costumes nas fazendas de gado. Existe uma outra forma de narrar que 

permite supor, o padre não via um relacionamento entre o dono da fazenda e a mulher. Na 

Fazenda São João das Flores, está nela Baltazar Machado com um índio e uma índia(...). Na 

Moicotá, está nela Manuel Leitão Arnos com 4 índios, dois negros e 4 índias e um mulato. 

Está também nesta fazenda, morador, seu dono o Capitão José Garcia (...)
50

. 

A presença de mulheres se limitava a dez por cento da população contada pelo padre. 

Apenas um homem branco era casado, mas o padre não menciona a etnia da esposa:  

Domingos de Aguiar com sua mulher Mariana Cabral; é o único homem branco que é casado 

nesta freguesia. Este casal morava na Fazenda Belo Jardim de Santa Cruz, situada no Rio São 

Vitor, com mais quatro homens indígenas e um certo Domingos da Silva. 

Sobre a escassa quantidade de mulheres, Cláudio Melo, padre e historiador que 

transcreveu e comentou este documento, alerta para o fato das mulheres indígenas se 

esconderem no mato e não serem contadas. É pertinente considerar esta possibilidade. 

Argumenta Melo que: 

 

Não temos o direito de supor que os homens do Piauí nascente pudessem na 

quase totalidade viver de masturbação, de práticas de homossexualismo e 
bestialidade, e não somos ingênuos para pensar que tínhamos uma sociedade 

de celibatários. Havia muitas mulheres por estes sertões, na quase totalidade 

índias. Elas não tiveram o seu registro neste documento porque ou não eram 
pessoas de sacramento (o mais provável) e aos missionários não interessava 

batiza-las, dada a sua vida desregrada ou, dados os escrúpulos religioso, 

ocultavam-se nos matos até a partida do Religioso.
51

 

 

Malgrado as mulheres servissem a uma necessidade fisiológica dos desbravadores do 

sertão, aliviando suas almas do peso da sodomia, seria preciso que o padre Miguel de 

Carvalho tivesse esta compreensão e tolerância para ocultá-las na contagem. Por outro lado, o 

mesmo padre foi indiscreto o suficiente para demonstrar ao Bispo, embora de maneira sutil, 

que havia casais convivendo carnalmente fora dos laços sagrados do matrimônio. Fecharia os 

olhos para pecados mais graves? Outra hipótese levantada por Melo diz respeito ao 

                                            
50 Idem,p. 30. 
51 CARVALHO, Pe. Miguel de. Descrição do Sertão do Piauí – comentários e notas do Pe. Cláudio Melo. 

Teresina: Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, 1993,p.42. 
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desinteresse em batizar mulheres desregradas. Neste caso, a Igreja deveria ter desistido da 

conversão dos pecadores nos finais do século XVII, o que figuraria como um novo campo de 

estudos para os historiadores. Poderia haver uma tolerância do padre Carvalho mediante a 

influência dos criadores de gado? Talvez, mas, neste caso, significaria a corrupção do mesmo 

padre. Que as mulheres se escondessem pelos matos é bem capaz. Contudo, tomou-se a 

deliberação de analisar neste trabalho a contagem populacional do padre Carvalho, como uma 

possibilidade histórica, na qual era reduzido o número de mulheres e as conjunções carnais 

poderiam não ser consensuais e não formar famílias cristãs conforme os critérios religiosos da 

época. Contribuiu para esta escolha o fato de que as mulheres não eram desregradas sozinhas, 

os homens participavam da atividade do desregramento, batizados ou não, e foram contados. 

O padre Melo observa um pensamento inconcluso sobre o número dos habitantes que não são 

de sacramento, defendendo que a população do Piauí seria maior do que a registrada pelo 

autor do documento. 

 

... moram 441 pessoas entre brancos, negros, índios, mulatos e mestiços. 
Mais lagoas e olhos d’água tem, em que moram algumas pessoas que, por 

todas as de sacramento, fazem o número de 605, em que entra um arraial de 

Paulistas, com muitos tapuias cristãos ( ...) Com os que não são de 
sacramento, chega o número de todas as pessoas, de uma a outra 

qualidade.... [sic] batizados que ficam à obediência da nova Igreja (conforme 

o rol dos confessados).
52

 

 

Talvez o número ausente não se tratasse de aversão de Miguel de Carvalho aos não 

batizados a ponto de excluí-los na somatória. É mais plausível que se deva à pura falta de 

informação. Uma coisa é registrar a população de sacramento no rol dos confessados, outra 

diferente é registrar os moradores nas fazendas de gado. Os de sacramento incluem o arraial 

dos paulistas, mesmo que contabilizados de maneira genérica, como inclusos. Não significa 

dizer que todos os registrados nas fazendas sejam necessariamente de sacramento, pois o 

padre Miguel de Carvalho contava pessoas, e não empregou o termo “almas” como é 

freqüente nos documentos eclesiásticos para se referir ao seu rebanho de fiéis. É pouco 

provável que o padre pretendesse desprezar almas sem sacramento, por isso, designou-as 

como pessoas – o que significaria a possibilidade de aumento da comunidade cristã, que por 

sinal era interesse da Igreja e justificaria sua presença no sertão. Contudo, existem outras 

questões relevantes que permanecem como pontos obscuros no documento. 

                                            
52 Descrição da Capitania do Sertão do Piauí pelo padre Miguel de Carvalho. In: MELO, op. cit., p. 14. 
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 Diante da diversidade dos arranjos familiares e da composição étnica dos moradores 

das fazendas, muitas questões ficam em aberto. Miguel de Carvalho informa que na Fazenda 

Saco, no Riacho da Tranqueira, está Domingos Afonso, preto casado com uma mestiça; tem 

um negro
53

. Seria este homem negro o proprietário da fazenda? Teria ele um escravo? Ou, o 

escravo era ele mesmo, não sendo, portanto, o dono? Na Fazenda Santo-Antônio, Riacho São 

Nicolau, residia Domingos Antunes com 2 colummins [curimins, crianças indígenas] e uma 

tapuia. Sua mulher e filhos ou seus prisioneiros? 

Embora o padre Carvalho afirme que em cada uma [fazenda] vive um homem com um 

negro e, em algumas, se acham mais negros e também mais brancos, mas no comum se acha 

um homem branco só, o que se constata no rol das fazendas é o contrário. Apenas três das 

cento e vinte e nove fazendas eram habitadas por um homem branco morando sozinho. 

Tratam-se das fazendas Estreito, Graciosa e Poções de São Miguel. Apenas podemos supô-los 

brancos porque o padre não afirma que são negros ou indígenas, como fez em outras 

passagens do manuscrito. Os criadores de gado brancos (155 ao todo) conviviam com uma 

maioria de negros (212) e índios (54). As mulheres presentes nas fazendas eram, em sua 

maioria, de origem indígena, o segundo maior grupo era de mulheres negras, seguido de um 

grupo minoritário de mestiças. Apenas Mariana Cabral, casada com Domingos de Aguiar, 

talvez fosse branca. Este quadro só poderia resultar numa grande miscigenação. 

 Às vésperas do XVIII, e, provavelmente, nas suas primeiras décadas, não era problema 

para a Igreja pintar os habitantes da capitania em todas as suas cores. Como não era problema 

relatar a existência de indígenas, os quais, pelo que mostra o relato do padre Miguel de 

Carvalho, rodeavam e penetravam a freguesia em todas as direções. Ao final da sua descrição, 

o padre acrescenta os nomes de trinta e seis povos conhecidos, lembrando que: Outras muitas 

nações há no circuito desta Freguesia de que se não sabe o nome; as acima ditas são as que 

nos deram, ou, de presente, dão guerra mais viva. O Padre Cláudio Melo, comentador deste 

documento, assinalou nove nomes da lista e informou que: As tribos assinaladas com 

asteriscos não são piauienses, mas vez por outra entravam em lutas com os fazendeiros do 

Piauí
54

. Interessante notar que os Anassus e Alongaz, escreveu Miguel de Carvalho, moram 

com os caboclos na serra da Guapava – provavelmente Ibiapaba -, para onde se retiraram 

com medo dos brancos. Dentre as informações sobre os indígenas, o autor da Descrição do 

Sertão do Piauí, informou seus locais de morada, procurou caracterizar cada povo através de 

                                            
53 Descrição da Capitania do Sertão do Piauí pelo padre Miguel de Carvalho. In: MELO, op. cit., p. 27. 
54 Melo, padre Cláudio. Op. cit, p. 35. 
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enfeites que usavam (batoques, cabelo comprido, franjas, beiços grandes), também 

mencionou se tinham paz com os brancos ou se os comiam, como escreveu em um caso, o dos 

índios Anicuaz. Mas esta é uma tribo assinalada com asterisco. 

Até meados do século XVIII, a igreja teve uma presença marcante no controle sobre os 

modos de viver no sertão.  A partir da década de 1750, as reformas do Estado implicaram no 

uso de instrumentos do racionalismo à administração do Império Português na América, na 

Ásia e na África. Sob este impulso se instalou o governo da Capitania do Piauí, a partir de 

1758, e, apartir da década seguinte, teve início a intervenção sistemática na vida dos 

habitantes. Consolidava-se, assim, a posição do Piauí no sistema administrativo da Amazônia, 

pois já estava subordinado ao Estado do Grão-Pará e Maranhão. Ademais, o território fazia a 

ligação entre dois Estados, o do Grão-Pará e Maranhão e o do Brasil. A instalação de um 

governo na Capitania do Piauí integra uma série de medidas administrativas, com destaque na 

atividade comercial para a criação das companhias monopolistas: a do Grão-Pará e Maranhão 

(1755), a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (1756) e a Companhia 

Geral de Pernambuco e Paraíba (1759). Assim, as ações que a Coroa procurou desenvolver no 

Piauí visavam conhecer, controlar e integrar o território no plano administrativo geral do 

Império Português. 

 

1.2. Os usos da razão para controlar  e lucrar 

 

Um pensador que viveu no século XVI, chegou a afirmar que é mais bárbaro comer um 

homem vivo do que o comer depois de morto. Do século XVI até o XVIII pelos caminhos da 

razão até a sua iluminação - com o surgimento da economia política, a reforma de estados 

absolutistas e o esquadrinhamento científico do mundo - os instrumentos de dominação foram 

aperfeiçoados na construção de certa visão de mundo correspondente à jornada dos impérios 

mercantis pelos oceanos. A razão, portanto, não é tomada aqui como natureza humana, marca 

de uma época, ou obtejo-tema dotado de qualquer propriedade universal, mas, abordada 

enquanto construção cultural historicamente situada, cuja aplicabilidade prática conferiu 

relevância específica para as relações sociais observadas neste trabalho. A práxis racionalista 

que provém de sujeitos históricos e atua como projeto político, naquele momento, 

manifestava-se em torno das ações do Estado, de seus funcionários, técnicos, religiosos, num 

diálogo tenso e contraditório com as populações do sertão. As ações racionalistas eram tanto 

um procedimento para o saber (tomar conhecimento do sertão), como também, buscavam 
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saber para fazer, ou seja, atuar sobre o sertão. Para a administração colonial, a natureza 

tornava-se a um só tempo fonte de riqueza e inimiga do bom comércio, posto que comportava 

gentes hostis, resistentes aos seus projetos comerciais. Nos documentos analisados neste 

capítulo o sertão parece emergir como uma rebelião da “barbárie” contra a civilidade 

pretendida pela Coroa Portuguesa. Cada pedra e árvore do sertão, cada brenha de serra, cada 

mestiço, negro ou índio insubmisso, serviram de explicação para os fracassos que os 

administradores coloniais sofriam. 

 Pudesse Montaigne, o pensador seiscentista mencionado, visitar o Piauí dos setecentos, 

encontraria representado na Capitania o teatro vivo de suas linhas do Capítulo XXXI, Livro I, 

dos seus Ensaios: 

 

Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o comer depois de 

morto; e é pior esquartejar um homem entre suplícios e tormentos e o 
queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a pretexto de devoção e 

fé, como não somente o lemos mas vimos ocorrer; e isso em verdade é bem 

mais grave do que assar e comer um homem previamente executado.
55

 

 

Para Montaigne, os processos de cultura, responsáveis por alterar o desenvolvimento 

natural dos indígenas, levava-os à barbárie propriamente dita. Ele escreveu algumas linhas 

inspiradas nos indígenas brasileiros que mudaram seus costumes a partir do exemplo dos 

portugueses, tornando-se cruéis na prática de vinganças
56

. Segundo Montaigne, só podemos 

julgar da verdade e da razão de ser das coisas pelo exemplo e pela idéia dos usos e costumes 

do país em que vivemos. Neste a religião é sempre a melhor, a administração excelente, e 

tudo o mais perfeito.
57

 Na segunda metade do XVIII, na capitania do Piauí, poucos homens 

demonstravam tais traços de alteridade. Talvez esta característica se deva ao caráter 

pragmático que a ilustração adquiriu na gestão do Império Português. A existência no Piauí de 

homens do segundo tipo citado por Montaigne - que comiam outros homens mortos - não é 

encontrada nos documentos (com exceção dos Anicuaz registrados pelo padre Miguel de 

Carvalho). Porém, os do primeiro tipo – que devoravam outros homens vivos - aparecem nas 

relações estabelecidas para controlar e explorar o sertão. Em geral, os administradores 

coloniais eram os chamados reinóis, nascidos na metrópole, enviados para ocupar os postos 

                                            
55 Coleção Os Pensadores, Tomo XI,  Montaigne. 1ª. Ed. São Paulo: Abril Cultural S.A., 1972, p. 107. 
56 ... e a prova está em que, tendo visto os portugueses, aliados de seus inimigos, empregarem para com eles, 

quando os aprisionavam, outro gênero de morte, que consistia em enterrá-los até a cintura, crivando de flechas 

a parte fora da terra e enforcando-os depois (...) o qual por isso adotaram, porque o acreditavam mais cruel, e 

abandonaram seu sistema tradicional.  Montaigne, Ensaios, Livro I, Capítulo XXXI, Dos Canibais.  
57 Montaigne, Op. cit, p. 105 
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mais altos no governo da capitania. Outros cargos públicos, como os de juízes, militares, 

vereadores, eram escolhidos entre os nobres da terra, geralmente fazendeiros ou pessoas que 

tinham alguma influência local. Todas estas pessoas passaram a compor o aparato 

administrativo que visava apagar do sertão qualquer forma de existência rebelde ao projeto 

imaginado para o Piauí. Na América Portuguesa também esteve a serviço da Coroa um grupo 

de astrônomos, engenheiros e matemáticos de diversas nacionalidades. O engenheiro italiano 

Henrique Antônio Galluzzio
58

, que elaborou a primeira carta geográfica da Capitania do 

Piauí, foi um dos técnicos que participaram da expedição demarcadora dos limites do Tratado 

de Madri, ao lado dos astrônomos Ângelo Brunelli, bolonhês, e do padre jesuíta, húngaro, 

Ignácio Szentmártonyi, entre outros homens de ciência. Para realização daquela expedição 

foram trazidos instrumentos astronômicos de alta precisão, segundo critérios da época, além 

de obras científicas e tratados políticos.  Carlos Francisco Moura faz uma análise destes 

instrumentos em Astronomia na Amazônia no século XVIII
 59

.  O autor informa que entre os 

octantes, telescópios, bússolas, estavam vinte e duas obras sobre geografia, filosofia, política e 

matemática, publicadas em diferentes países da Europa nos séculos XVII e XVIII; entre elas, 

Pjilosophia Naturalis Principia Mathematica¸de Isaac Newton (Londres, 1687)
 60

. Quando a 

Coroa decidiu instalar um governo na Capitania do Piauí, Galluzzio foi encarregado da 

confecção do mapa da capitania. Foi, provavelmente, com alguns daqueles instrumentos que 

ele procedeu esta tarefa. Podemos crer que na sua bagagem também trazia as orientações 

daquele projeto político e comercial que empregava a ciência para medir e controlar o sertão. 

Em seu mapa da Capitania do Piauí (ANEXO A), Galluzzio apresentou em detalhes o 

litoral desde o Pará, passando pelo Maranhão e Piauí, até o Ceará. Apontou as principais ilhas, 

pontas e barras, chegando essas ao número de trinta. Galluzzio revelou como procedeu o 

trabalho em carta remetida a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, então no posto de 

secretário de Estado da Marinha e Ultramar: 

 

(...) Estando eu na cidade do Maranhão dei parte a V. Exa. de como eu me 

tinha resolvido de passar àquela  cidade por mar no intento de me adiantar 

                                            
58 Em diferentes documentos seu nome aparece como Galucio, Galucci, Galuzio, Galluzzio e até como João 

Antônio Galuci, como no mapa usado neste trabalho, do arcervo da BN. Não é sabido se o nome poderia ser João 

Henrique Antonio Galucio, como também não se tem conhecimento se algum parente o acompanhava, porém, o 

interesse para o presente trabalho diz respeito ao mapa e ao contexto em que foi produzido, independentemente 

da autoria pessoal.  
59  MOURA, Carlos Francisco. Astronomia na Amazônia no século XVIII – Tratado de Madri : os 

astrônomos Szentmártonyi e Brunelli, instrumentos astronômicos e livros científicos. Rio de Janeiro: Real 

Gabinete Português de Leitura, 2008. 
60  Idem.,  p. 43. 
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nas diligências de que V. Exa. Me fez a conta encarregar-me, aproveitando-

me juntamente dos oferecimentos e da companhia do Ilmo. Sr. Provedor do 

Piauhy, e do Exmo. Sr. Bispo. Nesta ocasião medi e arrumei exatamente, e 
configurei geometricamente toda a costa marítima, que medeia entre a 

cidade do Pará e a do Maranhão, fazendo repetidas observações de Latitudes 

(...) Na cidade do Maranhão dei pleno cumprimento à ordem de V. Exa. No 
que respeitava o Boqueirão, delineando eu formalmente, examinado depois 

de bem examinada aquela matéria por meio de uma planta exatíssima de 

todo o terreno da Ilha, do qual dependia aquele problema, e de uma 

diligentíssima nivelação cuja planta e projeto entreguei ao Ilmo.Sr. 
Governador do Maranhão. Parti daquela capitania para o Piauhy já na idéia 

de entreprender [empreender?] desde logo a construção do Mapa Geográfico 

desta capitania, por cujo respeito foi arrumando o rio Itapecuru e todo o 
caminho de terra que me conduziu a esta vila, observando miudamente os 

rumos das estradas, medindo suas distâncias, e tomando frequentemente as 

alturas para Latitude, e fazendo todas as observações de Longitude que me 
foi possível, assim pelos dois Eclipses de Sol acontecidos neste tempo, como 

pelos do primeiro satélite de Júpiter depois de serem observáveis. No fim do 

ano passado foi [fui] ao Norte da Capitania; e logo no princípio deste ao Sul 

até o Parnaguá, não obstante o tempo das chuvas, e a infestação do gentio. 
Depois da Páscoa fui para as partes do Nascente, de donde atravessando as 

cabeceiras de muitos rios por caminhos não praticados, e subindo o Rio 

Canindé, e descendo o Rio Piauhy, acabei de adquirir todos os elementos 
precisos para a construção do Mapa Geográfico de toda a Capitania, o qual 

logo entrei a por em medida, e arrumar e a reduzir três vezes, não obstante 

uma grave doença adquirida na derradeira viagem, e delineei em limpo dous 
exemplares, que entreguei ao Ilmo. Sr. Governador desta Capitania, para 

serem remetidos, como entendo, nesta frota, a V. Exa. (...) Entendo que antes 

de acabar esse ano passarei ao Maranhão, aonde tirarei o que me resta 

naquela Capitania até o tempo de restituir por terra ao Pará, por cuja viagem 
terei concluído o Mapa Geral do Estado, como tenho por ordem executar (...) 

Mocha 23 de outubro de 1760.
61

 

 

O desvelo do engenheiro em relatar seu trabalho se deve ao fato de que na carta também 

solicitava, pela segunda vez, mercês em recompensa do trabalho que vinha realizando. Não 

obstante, permite evidenciar que o conhecimento dos rios, do litoral e dos caminhos pelo 

interior, também era desejado pelos seus contratantes. Este cuidado revela a importância que 

os documentos cartográficos adquiriram para os planos comerciais e militares. Por tal motivo, 

pode-se supor que o espaço geográfico fora da Capitania do Piauí está representado no seu 

mapa porque o território do sertão piauiense compunha uma estratégia maior direcionada para 

a colônia. A correspondência de Francisco Xavier de Mendonça Furtado
62

 revela que o 

trabalho dos engenheiros e astrônomos na Amazônia previa o conhecimento dos rios, a 

                                            
61 No catálogo de verbetes do Projeto Resgate consta este documento como de 23 de novembro de 1760. 

AHU_ACL_CU_016, Cx. 7, D. 437. 
62 A correspondência de Mendonça Furtado do tempo em que governou o Grão-Pará e Maranhão está reunida na 

obra de Marcos Carneiro Mendonça, A Amazônia na Era Pombalina: MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era 

Pombalina. 2ª. Ed. Brasília-DF: Ed. do Senado Federal, 2005. 
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elaboração de mapas, croquis de vilas e a construção de fortalezas para proteger as rotas 

fluviais de comércio. Portanto, o mapa da Capitania do Piauí passou a integrar uma série de 

ações do plano geral de comércio português. No mesmo mapa, aparecem os rios do Piauí, 

Maranhão e Pará, que do litoral adentram o continente. Do Pará e Maranhão, estão 

representados rios como o Cayté, Goamá, Gurupi, Itapecuru, Miraim e o Rio das Balzas. Era 

preciso assumir o controle do território, sua defesa, procurando dominar os rios como 

importantes vias de comunicação. Esta desejada integração e controle pode ser vista no mapa 

da Capitania do Piauí, que traz também os detalhes do litoral e dos rios das capitanias 

vizinhas. (ANEXO A) 

O mapa feito por Galluzzio, dá destaque às serras e traz, também,  uma infinidade de 

nomes de lugares. O autor não especifica se seriam fazendas, o que provavelmente eram, ou 

algum tipo diferente de ajuntamento de moradores. Porém, os nomes de vilas e aldeamentos 

estão assinalados, como Valença, Marvão, Aroazes, entre outros. Chama a atenção o modo 

pelo qual o engenheiro registrou a presença dos povos indígenas: Geicos, Pimenteiras, 

Gentios Acroazes, Gentios Geuguezes. Não por acaso, foi nos locais onde Galluzzio assinalou 

os povos indígenas que aconteceram nas décadas seguintes as buscas por caminhos de 

comunicação com outras capitanias, bem como expedições militares de combate ao gentio e à 

procura de riquezas. Com exceção dos indígenas Jaicó, a área do mapa ocupada no entorno 

das etnias são mais rarefeitas quanto aos nomes de lugares.  É preciso problematizar este 

modo de representar a capitania a partir das ações que se desenrolavam naquele momento 

histórico, procurando conhecer o modo de pensar português e as suas urgências. 

Em algum momento do século XVIII, como informa Safier:  Enquanto  rios, cadeias de 

montanhas, vilas e caminhos começaram a aparecer com mais nitidez e com mais freqüência, 

os etnômios, de forma geral, desapareceram das representações cartográficas do período
63

. 

Safier defende que esta evidência da dizimação indígena, tida como incontestável por alguns 

historiadores e antropólogos, traduz, ainda, outro movimento na história. Este autor defende 

que novas formas de representar o espaço estavam surgindo, complementando e até 

substituindo os mapas geográficos tradicionais. Ao invés de um silêncio Cartográfico,  Safier 

remete a um processo de recapitulação cultural: 

 

                                            
63 SAFIER, Neil. Os espaços dos povos: mapas, poesias e paisagens etnográficas na Amazônia setecentista. In: 

SOUZA, Laura de Mello; FURTADO, Junia F.; BICAHO, Maria Fernanda (orgs.). O governo dos povos. São 

Paulo: Alameda, 2009, p.203. 
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Michel de Certeau sugeriu que “mapas colonizam o espaço e eliminam 

vagarosamente as figurações pictóricas das práticas que os criaram”. É 

melhor entender esta transformação em termos de ingestão e incorporação – 
um processo de recapitulação cultural no qual os elementos são 

transformados de tal forma que a representação original some, e passa a ser 

substituída por vestígios e traços em formas alheias. Uma dessas formas 
alheias era a poesia (...)

64
 

 

É possível supor que em meados do XVIII, a Capitania do Piauí era um lugar habitado 

por diversas tribos indígenas, nem todas representadas no mapa de Galluzio. Seu território 

passava por um momento de releitura empreendida durante as reformas pombalinas em todas 

as partes do Império Português. Aos olhos europeus o espaço físico da capitania poderia ser 

considerado como não “civilizado”. Contudo, deve-se considerar que os elementos 

mobilizados para a sua conquista revelam processos sociais mais profundos relativos aos 

projetos que se desenhavam, e, tanto os mapas quanto outras formas de representação 

poderiam coexistir neste processo. 

Para Safier, outros gêneros de repositório espacial conseguiram capturar o estado 

itinerante dos índios e também sua transformação de status civil na perspectiva do império. O 

autor remete ao poema Murahida, ou o triunfo da fé (1785), de Henrique João Wilckens
65

, no 

qual relata metaforicamente o descimento dos muras, insurgentes que Wilckens e seus colonos 

tinham lutado durante quase cinquenta anos, de repente, e sem inspiração decidiram 

incorporar-se à infra-estrutura colonial
66

. Trecho selecionado da Murahida assim se refere a 

este evento: 

 

Assim o antigo Albergue já deixhando 

Os Muhras de Mallocas, diferentes, 

Segunda vês affoutos navegando, 
Vem nossos Povos ver, com seuz prezentes; 

Já de Ega, de Álvares se aproximando 

Sem susto, sem receyo vão contentes [V:151]
67

 

 

 

                                            
64 Idem, p. 206. 
65 Presente na expedição demarcadora do Tratado de Madri, conviveu diretamente com o padre Szentmárnotnyi: 

“(...) Não me persuadia a que o ajudante Henrique Wilckens em tão tenros anos se tinha adiantado tanto; fico de 

acordo na sua conduta, e pode dever estas habilidades a seu mestre o Padre Samartone, porque depois que saiu 

do Pará o tomou debaixo de sua proteção para o ensinar e aqui se conservava com ele na mesma casa...” Carta 

de Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao marquês de Pombal. Arraial de Mariuá, 13 de outubro de 1756. 

In: MENDONÇA, Op. cit., p. 166. 
66 SAFIER, Op. cit., p. 207. 
67 Idem., p.209 
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Não há de se tomar por feliz, ou contente, a descida dos Muhra, nem de transpor para 

outros povos esta forma de conquista, mas de pontuar a visão do colonizador a seu respeito. O 

autor, enteado do boticário da rainha-mãe, havia chegado à Amazônia acompanhando os 

engenheiros e astrônomos da expedição demarcadora dos limites do Tratado de Madri. Seu 

poema, tal como outros documentos da época, revela a pretensão de uma cultura invasora e a 

maneira como esta lê o outro, aquele que pretende subjugar. O poema de Wilkens, de acordo 

com Safier, transformou a geografia do rio num roteiro narrativo,  através do qual o leitor 

pode experimentar uma viagem espiritual desde a barbárie até a salvação, desde um estado 

de ignorância a um estado iluminado, da condenação à redenção
68

.  De qualquer forma, 

Safier nos instiga a pensar que juntamente ao movimento de conquista, existiram outras 

possibilidades de absorção dos povos indígenas como de apagamento de uma cultura. A 

questão que se coloca é a seguinte: no Piauí, quem deveria ser apagado? Ao lado dos 

massacres, as representações marcadamente ideológicas vão além do papel de chaves 

interpretativas do outro para construir um discurso legitimador da conquista. A princípio, é 

preciso reconhecer, com maior ou menor desconfiança, o interesse português em povoar suas 

terras na América a partir das populações nativas. Ciente das dificuldades para colonizar um 

território tão vasto, em 1755, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, governando o Pará e 

Maranhão, escreveu ao irmão Sebastião José de Carvalho e Melo: 

 

Também julgo sumamente interessante que S. Maj. mande, por uma lei, 

declarar que todos os descendentes de índios estão habilitados para as honras 
sem que aquele sangue lhes sirva de embaraço, e que os Principais, seus 

filhos e filhas, de quem casar com elas, são nobres e gozarão de todos os 

privilégios que como tais lhes competem. Que aqueles índios que passarem a 
oficiais e chegarem aos seus postos, ainda que não sejam confirmados, pela 

razão de que são uma miserável gente, e não cabe na sua possibilidade o 

mandar ao Reino confirmar as ditas patentes. Habilitados assim os índios, se 
irão sem dúvida os europeus misturando com eles sem embaraço, e ficará 

mais fácil o povoar-se este larguíssimo país, que, sem aproveitarmos a gente 

da terra, é moralmente impossível.
69

 

 

 A idéia portuguesa era de que a sociedade civil absorvesse os povos indígenas, pois 

acreditava na sua superioridade e empregava os meios técnicos, políticos e culturais que o 

racionalismo modelava. Neste sentido, caberia às vilas e cidades um papel disciplinador a ser 

exercido sobre os costumes, com a religião e as leis seculares colocando os seus habitantes em 

                                            
68 Idem., p. 209. 
69 Carta de Francisco Xavier de Mendonça. 20 de julho de 1755. In: MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era 

Pombalina. Tomo II. 2ª. Ed. Brasília-DF: Senado Federal, 2005, p. 459. 
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permanente vigilância. Os massacres freqüentes durante o século XVIII, aparentemente 

objetivaram abrir o caminho para que as terras pudessem ser exploradas e integradas à 

economia do Império. De fato, estes povos foram desalojados de suas terras, aldeados e 

assassinados em larga escala. Contudo, não se deve desprezar o papel da aculturação nas 

tentativas de conquista do sertão. Na carta patente de nomeação do governador João Pereira 

Caldas para o Piauí, datada de 29 de julho de 1758, o rei já advertia que as leis das liberdades 

dos índios (de 6 e 7 de junho de 1755) deveriam ser executadas, condicionando sua 

permanência nos núcleos urbanos:  

 

...nos distritos das Vilas e Lugares, que de novo deveis erigir nas Aldeias que 

hoje têm, e no futuro tiverem os referidos índios; as quais denominareis com 

os nomes dos lugares e vilas destes reinos, que bem vos parecer, sem atenção 
aos nomes bárbaros que têm atualmente

70
. 

 

Como assinalou Sérgio Buarque de Holanda, Para muitas nações conquistadoras, a 

construção das cidades foi o mais decisivo instrumento de dominação que conheceram
71

.  É 

possível supor que a instalação de núcleos urbanos pudesse contribuir no processo de 

dominação como um apagamento da memória. O vínculo dos povos indígenas com seus 

antepassados poderia ser apagado com a imposição dos elementos da cultura portuguesa, 

inclusive, eliminando seus rituais, seus saberes, suas formas de organização social. Além 

disso, como demonstra o documento, a dominação se dava também através da língua. Estes 

elementos poderiam levar à perda da identidade indígena. Neste sentido, a cidade assumiria 

um papel pedagógico na dominação cultural dos habitantes do sertão. A disciplina da religião 

e das leis civis presentes na cidade, contudo, não tinham como alvo apenas os indígenas. No 

projeto português, as vilas e seu governo civil deveriam contrapor-se à “barbárie” que parecia 

ameaçar a todos os habitantes. 

 A Coroa Portuguesa estava preocupada que também a elite local viesse a se escurecer 

no sertão. Em 1761, o  ministro do Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, enviou 

carta com uma série de instruções ao governador João Pereira Caldas, orientando sobre os 

cuidados que deveria ter para convencer as pessoas, principalmente a nobreza da terra, a 

habitar nas vilas que o rei D. José mandara criar. Dizia que: 

 

                                            
70 Carta Patente de Nomeação do governado João Pereira Caldas. [Palácio de] Belém, 29 de julho de 1758. In: 

MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era Pombalina. Tomo III. 2ª. Ed. Brasília-DF: Ed. do  Senado Federal, 

2005, p. 393-395 
71 HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 25ª. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993, p. 61. 
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O segundo meio de persuadir e fazer persuadir aos mesmos povos que 

também a nobreza deste reino tem fazendas a 5, 10, 15, 30, 40, 50, 60 e mais 

léguas fora das cidades e vilas onde habitam; e que por isso não vai viver 
com os gados e com os irracionais nessas distâncias para se escurecer até vir 

a perder a nobreza na habitação de ermos tão remotos; por cuja razão as 

pessoas distintas, ou que se procuram distinguir, costumam viver, nas 
cidades e vilas, terem nas fazendas criados e administradores para tratarem 

delas, e irem então visitá-las de tempos em tempos, para se não perderem. 
72

 

 

Na opinião do ministro, morar longe das cidades e vilas levaria à perda da nobreza, ao 

escurecimento pela falta dos usos e costumes considerados civilizados. A luz estaria nas 

cidades e vilas. Neste documento, defende-se uma ideia de civilização ligada à urbanidade, à 

presença da lei, cuja sede era a cidade, oposta não apenas aos indígenas, mas também à 

sociedade dos primeiros currais descrita pelo padre Miguel de Carvalho. Neste sentido, 

instituir a cidade, os costumes portugueses, significava apagar o sertão e os costumes 

sertanejos, vistos como hábitos próprios de povos bárbaros. Esta ideia também está presente 

na Carta Régia de mesma data, dirigida ao governador, instando-o a criar vilas e retirar os 

habitantes dos matos: 

 

... vivendo os seus habitantes em grandes distâncias uns dos outros, sem 

comunicação, como inimigos da sociedade civil, e do comércio humano; 

padecendo assim os descômodos e as despesas de irem buscar os 

magistrados a lugares muito remotos e longínquos, de sorte que, quando lhes 
chegam os despachos, vêm tão tarde, que, não servindo de remédio para as 

queixas (...) e acrescento a tudo, que até a própria religião padece, não só 

pela falta de administração dos sacramentos, mas também pela da 
propagação do Santo Evangelho que, em razão de que os índios, que se 

acham internados nos matos, não encontrando outros objetos, que não sejam 

o de verem os cristãos quase no mesmo estado, e fora da felicidade, em que 

vissem os habitantes das povoações civis, e decorosas, ou para fugirem para 
elas ou para procurarem viver igualmente felizes em outras semelhantes(...)

73
 

 

Entre as orientações, o rei mandava fundar oito vilas, elevar a vila da Mocha à 

categoria de cidade e torná-la capital e sede do governo. Fica patente a intenção da Coroa 

Portuguesa de que a religião introduzisse os indígenas na civilização e o governo civil, sua 

justiça e cargos públicos pudessem fazer o mesmo pela nobreza da terra. À elite local que o 

Estado pretendia formar, caberia, ainda, a função de oferecer o exemplo aos demais 

habitantes, contagiando-os com a civilização. Trata-se claramente de uma disputa pelos 

modos de viver na capitania. Um dado interessante sobre a impressão que os habitantes do 

                                            
72 Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado a João Pereira Caldas. Palácio de N. S. da Ajuda, 19 de 

junho de 1761. In: Costa., Op. cit., p.149. 
73 Costa, Op. cit., p. 144 
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sertão causavam à Coroa Portuguesa está nas expressões usadas nos documentos para 

designar seus súditos. Em geral, os indígenas tinham seus principais, chefes com os quais os 

portugueses procuravam fazer acordos. A nobreza da terra era designada também como a 

gente principal, o que indica uma atribuição de função muito semelhante, tanto no papel de 

liderança como de categoria próxima aos indígenas, segundo o olhar português. As muitas 

gentes do sertão com os seus principais, assim como a bússola, o mapa, a poesia e a 

demografia, podem ser vistos como objetos de manejo nos planos do Império Português. Uma 

das dificuldades encontradas pelos administradores coloniais foi a persistência dos moradores 

em permanecer nos seus modos de vida, deformando a cidade portuguesa e seu modelo de 

sociedade. De certo modo, a cidade tornava-se sertaneja. 

O ouvidor geral da capitania, Antonio José de Morais Durão, em um longo relato 

descreve cada vila e a capital Oeiras. Sobre cada povoação, informa os cursos d’água 

existentes, sua economia, as condições de aplicação da lei. Em diversos momentos aponta os 

modos de vida da população como causa dos problemas da capitania. É interessante notar este 

olhar de funcionário do Império, vindo do reino:  

 

Enquanto os primeiros descobridores davam ao longe, uma grande idéia 

destes sertões, movidos dela se abalavam muitos a seguir-lhes o exemplo, 
para lhes ser companheiros nos interesses que se prometiam, se evacuavam 

todas as capitanias vizinhas dos maus humores que as alteravam, porque os 

criminosos, os insolentes e os falidos buscavam de tropel estas ribeiras e 

brenhas, não tanto para seu aumento quanto para nelas ocultarem com 
segurança as suas maldades e desregramentos, firmes estabelecidos com a 

mudança de nome e de território, nenhuma faziam na vida, antes 

continuavam naquelas com tanto maior desafogo quanto viam mais 
impossível a punição das mesmas. Ainda hoje dura esta máxima, porque 

ainda hoje é receptáculo de tudo o que  é mau.
74

 

 

Primeiramente, o ouvidor traça uma explicação histórica para as dificuldades 

encontradas pela administração da capitania. O processo de ocupação do território teria 

atraído pessoas indesejáveis que, na opinião do autor, eram de baixa qualidade para se 

constituir uma sociedade civilizada. Ao contrário de aumento da capitania, seu crescimento 

populacional e econômico - conforme preconizavam as políticas de estado européias no 

século XVIII - o que se verificava era a busca da capitania como lugar de transgressão da lei. 

Em seguida, o ouvidor reclama da corrupção dos costumes provocada pela composição da 

população: 

                                            
74 Descrição da Capitania de São José do Piauí, do ouvidor Antônio José de Morais Durão.. Arquivo 

Ultramarino de Lisboa, 15 de junho de 1772.  AHU_HCL_CU_16, Cx.12, D.684. 
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Ao mesmo tempo se iam domesticando, já por força, ou já por arte, muitos 

índios (...) por todo gênero de vício lapidam segundo os seus antigos vícios e 

costumes que nunca largam. Vinham os pretos parte em cativeiro, parte 

fugitivos das mais comarcas, e todos se viram misturar e confundir, 

formando um só povo de nações tão diversas em que sempre se respira 

serem os mesmos vícios de cada uma delas realçada. E como ao mesmo 

tempo são raríssimos os reinóis que do Reino viessem dirigidos para estes 
sertões, e ainda assim mesmo tomavam com facilidade os vícios da terra a 

que não podiam resistir, arrebatados, como se uma torrente que os 

submergia [grifos meus]. É bem perecível o caráter destes povos.
75

 

 

A mistura racial é identificada como fonte do mal. Os vícios de cada nação eram 

preservados, talvez pensasse o ouvidor, por falta de injeção de sangue europeu . Ao que 

parece, a quantidade de reinóis era insuficiente para fazer frente à natureza, ou caráter, dos 

povos. Os processos culturais eram vistos como decorrência da natureza na forma da raça. O 

olhar racionalista excluía qualquer possibilidade de reconhecimento de vontades, de culturas 

ou de projetos alternativos à sociedade que a administração colonial pretendia criar. Pelo 

menos, tal reconhecimento não poderia ser demonstrado naquele documento que era dirigido 

ao Conselho Ultramarino em 15 de junho de 1772, e, por voluntarismo do seu autor, também 

ao marquês de Pombal, com data do dia 16
76

. Mas, Durão parece partilhar da opinião de um 

iluminista mais famoso e já bastante conhecido na época. Voltaire, cuja obra fora proibida 

pela Inquisição em Portugal, teve uma de suas obras autorizada pela Real Mesa Censória na 

reforma da Universidade de Coimbra, na década de 1770
77

. Este filósofo também predicava 

um modo de conhecer territórios colonizados por um processo muito semelhante ao utilizado 

por Durão.  

 

Exigi-se que a história de um país estrangeiro não seja modelada na mesma 

forma que a de vossa pátria. Se escreveis a história da França, não sois 

obrigado a descrever o curso do Sena e do Loire. Mas, se contais ao público 
uma conquista portuguesa na Ásia, exige-se uma topografia dos países 

descobertos. Deveis conduzir o leitor pela mão através da África, da Pérsia e 

                                            
75 Descrição da Capitania de São José do Piauí, do ouvidor Antônio José de Morais Durão, anexo ao ofício de 

15 de junho de 1772, ao Conselho Ultramarino. Arquivo Ultramarino de Lisboa. Cota: AHU_HCL_CU_16, 
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viagem da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa à independência do Brasil. São Paulo: Companhia das 
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da Índia. Espera-se que informeis sobre os costumes, as leis e os usos dessas 

nações novas para a Europa.
78

 

 

Na Descrição da Capitania de São José do Piauí, Antônio Durão fez constar 

topografia, cursos d’água, caminhos, direções, distâncias, a contagem da população, seus 

costumes, não só observações da economia, mas possibilidades econômicas, e, ao final, 

incluiu um retrospecto histórico à guisa de conclusão e apoio para suas opiniões. No que 

também se aproxima do filósofo iluminista por outro viés, o racismo. Carlo Ginzburg avalia 

que: 

 

Voltaire, que era sem dúvida um racista em senso lato, nunca aderiu 
plenamente ao racismo em senso estrito: mas chegou bem perto, cada vez 

que falou dos negros. “A maioria dos negros e todos os cafres estão imersos 

na mesma estupidez, escreveu na Philosophi de l’istoire. Poucos anos 
depois, em 1775, acrescentou: “E nela permanecerão por muito tempo”

79
 

 

O racismo em senso lato é considerado por Ginzburg aquele que afirma a existência 

das raças e de uma escala hierárquica entre elas; já o racismo em senso estrito, concordando 

com o primeiro, sustenta que tal hierarquia não pode ser mudada nem pela educação nem pela 

cultura
80

. Aparentemente, esta avaliação a respeito do racismo de Voltaire decorre da 

observação datada de 1775, sobre o muito tempo em que os negros permaneceriam imersos na 

estupidez. Sem a pretensão de estabelecer níveis de racismo entre Durão e Voltaire, o caso 

ilustra bem o contexto em que tais idéias eram cultivadas. É relevante entendermos o racismo 

em Durão como uma orientação do comportamento tão pragmática quanto poderia ser o uso 

da razão pelos administradores ou pelos filósofos. Sob inspiração de Ginzburg, pode-se 

pensar a existência do iluminismo em senso lato: aquele que predicava a razão como fonte do 

conhecimento e baliza das ações humanas; que afirmava a igualdade entre os homens; que 

propunha a correção das misérias humanas através da cultura e defendia a liberdade. Já o 

iluminismo em senso estrito seria aquele dedicado à liberdade de comércio; que aplicava a 

razão em função do controle e do lucro. O iluminismo assim dividido, em lato e estrito, 

aponta para uma dimensão conflitiva da filosofia em voga nos setecentos.  

                                            
78 Voltaire. Dicionário Filosófico, H, História, Seção IV, Do método, da maneira de escrever a história e do 

estilo. In: Coleção dos Pensadores – Voltaire; Diderot. Tomo XXIII. São Paulo: Abril S. A., 1973, p. 215. 
79 GINZBURG, Carlo. O fio e os rastros: verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, 

p.123. 
80 Ibidem. 
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Ginzburg informa que a atitude de Voltaire em relação à raça, mais especificamente 

quanto aos negros, era amplamente partilhada pelos filósofos, e acrescenta: 

 

Mas um dado pessoal pode ter contribuído para reforçá-la. Desde jovem 

Voltaire havia investido vultuosas somas na Companhia das Índias, que 
estava largamente envolvida no comércio de escravos (...) um elemento 

importante do sistema econômico ao qual cantou loas no poema “Le 

mondain” (ao qual se seguiu a Défense Du mondain ou l’Apologie Du luxe, 
1736): 

 

O supérfluo, coisa muito necessária, 

Uniu ambos os hemisférios. 

Não vedes esses ágeis navios 
Que de Texel, de Londres, de Bordeaux, 

Vão buscar, por um feliz intercâmbio, 

Novos produtos nascidos nas cabeceiras do Ganges, 
Enquanto longe de nós, vencedores dos muçulmanos, 

Os vinhos da França inebriam os sultões?
81

 
 

 

Ginzburg conclui que O paraíso terrestre evocado na eufórica conclusão de “Le 

mondain” era fruto da pilhagem sistemática do mundo. É sobre este aspecto que se chama a 

atenção. Em nome do lucro e perseguindo resultados políticos, a racionalidade européia chega 

ao sertão para apagar qualquer possibilidade histórica fora de sua visão de mundo, o que 

significa dizer também, de comércio. Como esta intervenção se operava? Os portugueses 

procuravam legitimar suas ações com uma série de discursos e digressões sobre aqueles a 

quem queria dominar ou eliminar. Não por acaso, o Piauí foi palco do aprisionamento 

indígena em aldeamentos, como estratégia de fazer valer a lei da sua libertação, ao mesmo 

tempo em que os trabalhadores de origem africana continuavam cativos, e, em nome da paz, 

se levava guerra ao sertão.  

Um dos instrumentos de razão e ciência colocados a serviço da administração colonial 

foi a realização dos levantamentos demográficos nas possessões do Império Português. Ana 

Paula Wagner informa que:   

 

... governadores de Moçambique, Angola, Macau, Piauí, São Paulo e de 

outros territórios do ultramar português passaram a receber ordens, 

                                            
81 Ginzburg, Op. cit., p. 123-124. 



51 

 

provenientes da metrópole, para que  efetuassem a contagem anual das 

populações residentes nas regiões subordinadas a eles.
82

  

 

  Estas informações provavelmente orientariam as ações do Estado na consecução de 

objetivos políticos e econômicos. Os agentes da Coroa não apenas contavam, mas tipificavam 

e atribuíam funções aos diversos grupos de habitantes, muitas vezes, baseando-se em critérios 

raciais. Durão, autor da Descrição da Capitania de São José do Piauí, é representativo da 

ordem portuguesa pelo cargo que ocupa, colocando em evidência o choque entre valores e 

costumes tão distintos. Expressa a concepção de mundo do colonizador, o que permite indagar 

sobre o lugar nele reservado aos sujeitos que descreve. Os critérios raciais que usou contém 

significados que ele apreendeu de sua vivência na América Portuguesa. “Vermelho” é a 

primeira palavra no texto, por ela inicia sua descrição da capitania:  

  

Vermelho se chama na terra a todo índio de qualquer nação que seja; 

mameluco ao filho de índio e índia; caful ao filho de preto e índia; mestiço 

ao que participa de branco, preto e índio; mulato ao filho de banco e preta; 
cabra ao filho de preto e mulata; curiboca ao filho de mestiço e índia; 

quando não se podem bem distinguir pelas suas muitas misturas se explicam 

pela palavra mestiço o que eu faço, compreendendo nela os cabras e 
curibocas.

83
  

  

  A certa altura do texto, os tipos descritos acima terão seu significado comungado na 

palavra “cafre”. O autor do documento chama a atenção para os curibocas, cabras, cafus e 

mais cafres de que a terra só é abundante. Porém, este não é um conceito formulado a partir 

da experiência portuguesa neste lado do Atlântico. Ana Paula Wagner, informa que “cafre” 

era a designação genérica que os portugueses davam para os africanos que viviam na região 

da Costa Oriental da África
84

. O dicionário de Raphael  Bluteau dedicado a El Rey de 

Portugal D. João V,  editado em três volumes ao longo do século XVIII, assim se refere ao 

cafre:  

  

...nome que os árabes dão a todos, os que negão a unidade de hum Deos. 
Dizem outros, que Cafre, he o nome, que no Reyno do Congo se dá aos q 

                                            
82 WAGNER, Ana Paula. “O diminuto número de habitantes”: recenseamentos da população em 

Moçambique, na segunda metade do século XVIII. 26a Reunião da SBPH. Rio de Janeiro, 2006. Disponível em 

http://sbph.org/reuniao/26/trabalhos/Ana_Paula_Wagner/>,  último acesso em 20/05/10. 
83 Descrição da Capitania de São José do Piauí, do ouvidor Antônio José de Morais Durão.. Arquivo 

Ultramarino de Lisboa. Cota: AHU_HCL_CU_16, Cx.12, D.684. 
84 WAGNER, Ana Paula. “O diminuto número de habitantes”: recenseamentos da população em 

Moçambique, na segunda metade do século XVIII. 26a Reunião da SBPH. Rio de Janeiro, 2006. Disponível  em 

http://sbph.org/reuniao/26/trabalhos/Ana_Paula_Wagner/>,  último acesso em 20/05/10. 
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nos seus casamentos, não repàrão em grao algum de consangüinidade. Vid. 

Africam Ptolomei. Na opinião de outros Cafre, quer dizer sem ley, & a estes 

povos se deo este nome, como a gente bárbara, que nam tem ley, nem 
Religião. (...) Ha muitas naçoens de Cafres; os mais crueis de todos sam os 

Coonas, que assão vivos aos mesmos Cafres de outra nação, quando os 

apanhão; sam os mais negros de todos elles, & trazem cabello corredio.
85

 

 

Em 1777, os párocos de Moçambique, responsáveis pela contagem dos habitantes, 

recebiam a instrução de quem deveriam ou não contabilizar:  

  

...não se entendem os cafres, nem filhos de cafres, nem cativos, nem mouros, 

e somente habitantes livres, assim como pardos, brancos; bem entendido, 

aqueles que são sujeitos a Igreja, pois se pedem as relações pelos 
assentamentos dos livros da mesma Igreja, pois ainda que hajam cafres 

cristãos, estes não só não são habitantes, mas nem tem uso certo, nem 

catecismo.
86

  

  

  Em suma, cafre concentra um conjunto de práticas condenadas pela Igreja Católica, 

conforme se verifica no dicionário de Raphael Bluteau. Todavia, a razão lusitana encontra, 

ainda, outro motivo, talvez mais contundente, para não se contar tais pessoas: elas  nem tem 

uso certo. Esta mancha sequer o sacramento do batismo poderia lavar, pois ainda que hajam 

cafres cristãos (batizados) eles não  tem catecismo (disciplina).  Podemos questionar se um 

cristão sem catecismo seria aquele rebelde às leis de Deus e do Estado. Eis o cafre de Antonio 

Durão, de que a terra só é abundante, grande inimigo da empresa colonial na Capitania de 

São José do Piauí. 

Desse modo, resumindo os habitantes na palavra cafre, e por outras utilizadas para 

representar a população no manuscrito, nega qualquer protagonismo histórico àqueles 

sujeitos. Não pode conceber outro tipo de pensamento, o que colocaria em cheque a 

legitimidade, a idéia de superioridade e o poderio português. Julgando-se civilizado e 

superior, seu racionalismo aprisiona os habitantes do sertão no reino da natureza. No próximo 

capítulo, são discutidos alguns aspectos culturais e econômicos que se somam para a 

intervenção no Piauí, durante o processo de implantação de um governo na capitania. 

 

                                            
85 Dicionário de Raphael Bluteau. Coimbra, 1712-1728. Disponível em <http://www.ieb.usp.br/online/ 

dicionarios/bluteau/formBuscaDicionarioPlChave.asp>, último acesso em 10/05/10. 
86 Cópia de carta ao Governador de Moçambique Balthazar Manoel Pereira do Lago, de 15 de abril de 1777. 

Cf.  WAGNER, Ana.Paula. "O diminuto número de habitantes": recenseamentos da população em 

Moçambique, na segunda metade do século XVIII.  Disponível  em <http://sbph.org/reuniao/26/trabalhos/ 

Ana_Paula_Wagner/>,  último acesso em 20/05/10. 
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22  

  

OO  ppáálliioo::  rriittuuaaiiss  ee  ffoorrmmaalliiddaaddeess  nnoo  pprroojjeettoo  ppoorrttuugguuêêss  ppaarraa  

aa  CCaappiittaanniiaa  ddoo  PPiiaauuíí    

 

  

 
E os mortos já falam mais 

E os vivos não vivem mais 

Jamais... 

As portas são penas de cortes penais, 

Cortinas de ferro, um laço a mais... 

A mais somos santos detrás das cortinas, 

Tantas amarguras pra um só coração. 

 

Vivemos de anúncios, charadas e portes, 

Cortados de facas, de fundos punhais, 

Os gritos calados, 

A dor penetrante 

E as vestes dos nobres cobrindo os chacais... 

 

(Cortinas de Ferro,  Paulinho Pedra Azul) 
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Para fortalecer a presença do Estado na capitania, a Coroa Portuguesa tomou algumas 

medidas cuja análise colaboram para uma melhor compreensão dos conflitos que se davam 

naquele momento na capitania. Os planos portugueses consistiam em dotar o território de 

força militar, eliminar a influência dos jesuítas - opositores do gabinete pombalino tanto na 

Corte como nas colônias - além de garantir o controle dos caminhos que, através do Piauí, 

ligavam o Estado do Grão-Pará e Maranhão ao Estado do Brasil. Para a execução desses 

planos, o território da Capitania do Piauí  começou a ganhar importância. No final do século 

XVII, autoridades coloniais já sentiam a necessidade de uma passagem que ligasse o Grão-

Pará e Maranhão às capitanias do Pernambuco e da Bahia através do Piauí. Em 1698, a 

Câmara da cidade de São Luiz noticiava ao rei: 

 

... o descobrimento do caminho e comunicação daqui para Pernambuco e 

Bahia por uma escolta de soldados e índios, que o governador mandou 
acompanhar por uns homens, que daqueles campos tinham vindo com os 

seus primeiros descobridores
87

.  

 

Tais homens provavelmente pertenciam ao grupo de moradores das fazendas de gado do 

sertão piauiense, que, conhecedores daquelas paragens, orientavam a busca de um caminho. O 

reconhecimento desta posição estratégica da capitania pelas autoridades pode ser notada 

também no final do XVIII. Em abril de 1798, o governador da Capitania do Piauí, João de 

Amorim, dirigiu extenso ofício ao conselheiro ultramarino D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 

propondo a mudança do governo de Oeiras para as margens do Rio Parnaíba. Ele argumentou 

que: 

 

Em todas as partes do mundo o que faz a abundância é o comércio, e o que o 
promove são as facilidades que a natureza ou a arte lhes  administra: o 

transporte pelo rio é sempre cômodo, muito mais quando as suas 

mencionadas margens lhes oferecem produções interessantes. O que fez 
aumentar o comércio do Maranhão foi a produção das matas do rio 

Itapecuru, que, sendo muito extensas e abundantes, não excedem as do 

Parnaíba (...)
88

  

 

Em maio do mesmo ano, a Carta Régia dirigida ao governador João de Amorim Pereira, 

determinava explorar os rios para facilitar a comunicação das capitanias entre si. Como 

informa Pereira da Costa, o teor da carta era o seguinte, ao tratar dos rios: 

                                            
87 COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica do Estado do Piauí: desde seus tempos primitivos até a 

proclamação da república. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p. 58. 
88 COSTA, F.A.P., Op. cit., p. 205. 
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...que correm pelos distritos dessa capitania, e vão levar as suas águas ao 

Amazonas, e que por eles se façam descimentos em épocas determinadas 

pelo governador do Pará, incumbido da realização desse plano, de sorte que 

em um lugar dado venham encontrar-se com as partidas que do Pará subiram 
pelos mesmos rios, que do interior do Brasil vão desaguar naquela capitania 

e suas costas, vindo-se assim a conhecer os precisos conhecimentos para se 

regular depois a mesma comunicação.
89

 

 

Costa informa, ainda, que outra Carta Régia a João de Amorim, daquela mesma data, 

determinava ao governador executar literal e prontamente tudo o que fosse pedido pelo 

governador do Pará sobre a navegação do Rio Tocantins, que facilitava a comunicação desta 

capitania com a de Goiás:  

 

a fim de que por meio da navegação de tais rios possa assegurar-se uma 

comunicação não arriscada entre todas as capitanias confinantes [grifos 
meus]. Porquanto estabelecida a referida comunicação ficam as capitanias 

interiores correspondendo-se com as marítimas (...) 
90

 

 

Para se entender a articulação das vias fluviais do Piauí com a região da Amazônia, é 

preciso considerar que o território piauiense estava sob jurisdição do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, embora houvesse diversos conflitos envolvendo os governos da Bahia e 

Pernambuco que tiveram influência no Piauí ao longo do século XVIII, sobretudo em função 

de sesmarias concedidas por aqueles governos no sertão piauiense para criação de gado. A 

carta régia a João de Amorim revela a importância da penetração no sertão e, para isso, o 

papel estratégico dos rios. Portanto, a busca de caminhos por rios do Piauí não significa sua 

ligação à bacia hidrográfica do Rio Amazonas, mas a possibilidade de facilitar a 

movimentação pelo interior do continente, pois percorrendo o Parnaíba até sua cabeceira seria 

possível partir rumo ao Rio Tocantins e às terras ao Oeste, nas capitanias de Goiás e Mato 

Grosso. A posição do território piauiense era estratégica como capitania confinante à região 

que se buscava integrar nas malhas do império comercial português. 

A instalação do governo na Capitania do Piauí em meados do século XVIII, passou a 

integrar uma série de eventos pelos quais se pretendia a resolução dos mais graves problemas 

do império: segurança e domínio do território, desenvolvimento econômico e integração 

comercial. Além disso, instalar um governo significava reforçar o poder do Estado e corrigir 

                                            
89 Carta Régia de 12 de maio de 1798, dirigida a João de Amorim Pereira, governador da Capitania do Piauí. 

In: COSTA, F.A.P., Op. cit., p. 206. 
90 Idem, p. 206-207. 
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desvios de seus próprios funcionários, oferecendo suporte ao estabelecimento de um dos mais 

importantes negócios que atualmente constituem os interesses da minha Coroa, como 

assinalou D. José, em 1772
91

. Para um negócio considerado tão importante era preciso, não 

somente descobrir caminhos, mas garantir o controle militar do território, a obediência às leis 

e o fortalecimento do Estado. Como se viu, buscava-se uma comunicação não arriscada entre 

as capitanias. O importante negócio a que se refere o rei, diz respeito ao suprimento de prata 

para cunhagem de moedas e dilatação do comércio por contrabando nas colônias espanholas 

na América. O historiador Corsino Medeiros dos Santos, informa que no final do século XVI 

já se verificava escassez de prata espanhola no Brasil e Portugal, problema em parte resolvido 

com a união das  duas coroas ibéricas: 

 

... de início o Rei Filipe I determinou uma remessa para a cidade de Lisboa, 

de 8.500 marcos de prata 90. Mas, além disso, por haver sido informado da 
falta de moedas de prata nos reinos e senhorios de Portugal e que a que vinha 

de Castela logo saía do Reino para outras praças européias e para partes da 

Índia, resolveu atender a petição de Álvaro Mendes de Castro para lavrar na 
Casa da Moeda de Lisboa 60.000 marcos de prata à razão de 2.800 réis o 

marco.
92

 

 

 

2.1 O  Piauí no Secretíssimo Plano de Comércio 

 

No comércio entre Piauí e Maranhão, no final do século XVII, o tecido era usado como 

moeda de troca como revelou o padre Miguel de Carvalho
93

, talvez porque a região não 

estivesse integrada ao comércio imperial, ou porque os comerciantes maranhenses que 

adquiriam tecido da Europa não dispunham de dinheiro em espécie para levar consigo ao 

Piauí onde compravam gado.  

Nos séculos XVI e XVII , o Brasil foi invadido pela prata espanhola extraída das minas 

de Potosi, no Peru.  De acordo com Santos, nas praças do Rio de Janeiro, Bahia e 

Pernambuco, todos os ramos de negócio passavam por um processo de crescimento acelerado 

em conseqüência da prata disponível, numa abundância tal que surpreendeu os cronistas e 

                                            
91 Instrução dirigida a J.P. Caldas. Citado por SANTOS, Corsino M. dos. Três Ensaios de História Colonial. 

Brasília-DF: Senado Federal, 2008, p. 89. 
92 SANTOS, C. M. dos. Três Ensaios de História Colonial. Brasília-DF. Senado Federal, 2008, p. 85. 
93 Descrição do Sertão do Piauí remetida ao Ilmo. Revmo. Sr. Frei Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco, de 

autoria do padre Miguel de Carvalho. In: MELO, Padre Cláudio. Descrição do Sertão do Piauí – comentários e 

notas do Pe. Cláudio Melo. Teresina: Instituto Histórico e Geográfico Piauiense, 1993, p. 15. 
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viajantes estrangeiros
94

. É possível que as moedas tomassem caminhos diferentes na rede 

comercial do império português, podendo existir em algumas praças e faltar em outras. Santos 

informa que a prata que vinha de Potosi através de Buenos Aires era tão importante para os 

portugueses, que os capitães de navios procedentes do Rio da Prata mereciam tratamento 

especial no Rio de Janeiro: 

 

De fato, em 1766, o vice-rei, escrevendo à metrópole, dizia que hóspedes 

que vinham de Buenos Aires eram muito úteis porque traziam ouro e prata 

para deixar no Rio de Janeiro. Do mesmo modo eram também úteis quando 
vinham da Europa para o Rio de Janeiro porque compravam mercadorias 

para introduzir, por contrabando nos domínios de Espanha.
95

 

 

A entrada de prata espanhola através do Brasil era necessária para os negócios 

portugueses na Índia, China e África Oriental, porém, a fiscalização das autoridades 

espanholas começou a dificultar os negócios, sobretudo com as escaramuças envolvendo as 

duas potências ibéricas que culminaram no Tratado de Madri
96

. Para contornar o problema da 

escassez de moedas, Portugal elaborou um plano para contrabandear prata das minas 

espanholas na América. Visava estabelecer rotas alternativas para introduzir mercadorias e 

escoar o metal pelas capitanias da região amazônica,  do Mato Grosso e do Goiás. Já na 

expedição demarcadora do Tratado de Madri, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 

seguindo orientações vindas da Corte, se fez acompanhar de engenheiros e astrônomos para 

mapear o território e projetar a construção de fortalezas, vilas e feitorias. Durante seu governo 

no Estado do Grão-Pará e Maranhão, procurou reduzir o poder da Companhia de Jesus, 

transformando seus aldeamentos em vilas, estabelecendo o governo secular e aplicando as leis 

que davam liberdade aos índios.  

O documento intitulado Cópia das Quatro Instruções dadas ao Provedor e Deputados 

Confidentes da Companhia Geral de Comércio do Estado do Grão-Pará,  contemplava uma 

ampla área geográfica para: 

 

... o Efeito e Consideração do Importante Plano da Manifesta Extensão do 
Comércio da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão com 

as Capitanias de Mato Grosso, do Cuiabá e todas as Regiões Confinantes 

                                            
94 SANTOS, Corcino Medeiros dos. Três Ensaios de História Colonial. Brasília: Senado Federal, 2008, p. 85. 
95 Idem, p. 88-89. 
96 O Tratado de Madri recebeu o nome da capital espanhola onde foi assinado, em 13 de janeiro de 1750, em 

substituição ao já superado Tratado de Tordesilhas, como uma tentativa de por fim aos conflitos entre Portugal e 

Espanha por terras na fronteira Oeste do Brasil. 
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[grifos meus] com as referidas Capitanias e com a de São José do Rio 

Negro.
97

 

 

Para não chamar a atenção pública em Lisboa com o aumento na saída de gêneros a 

serem contrabandeados para as terras espanholas na América, seria empregado o mesmo 

método atribuído aos jesuítas para fazerem seus negócios antes de sua expulsão dos domínios 

portugueses: 

 

Parágrafo 1°: O referido sistema deve ser da mesma dissimulação de que se 

costumavam servir os denominados Jesuítas.(...) [Parágrafo 3°:] Se eles 
aumentavam as carregações à proporção que se multiplicavam as aldeias, a 

Companhia aumentará agora as suas, persuadindo os vendedores naturais e 

estrangeiros não só que se têm multiplicado muito as povoações e os seus 

habitantes. (...)[Parágrafo 4°:] Para o que foram todos [provedor e deputados 
confidentes da Companhia do Grão-Pará] chamados a esta Secretaria de 

Estado, dando-lhes nela por juramento de inviolável segredo...
98

 

 

Aparentemente, o gabinete pombalino pretendia utilizar não só as estratégias de 

comércio que imputava aos jesuítas, mas também as aldeias que estes possuíram, como bases 

para o seu plano secreto de comércio. Também era preocupação garantir que os indígenas se 

tornassem portugueses. Na experiência advinda do Pará, os indígenas sob domínio jesuíta 

foram um estorvo na demarcação dos limites do Tratado de Madri e à fundação das vilas, com 

as quais se pretendia garantir o domínio português. No Piauí, a Companhia de Jesus possuía 

fazendas de gado que lhes foram dadas em testamento, em 1711, por Domingos Afonso 

Mafrense, um dos primeiros criadores de gado a penetrar no sertão piauiense. As 39 fazendas 

do testamento foram aumentadas nos anos seguintes. Pereira da Costa informa que: 

 

(...) as fazendas Guaribas e Matos foram compradas em 1745 ao capitão-mor 

Antonio Gonçalves Neiva e dona Inácia de Araújo Pereira, viúva do coronel 

Garcia de Ávila Pereira; as fazendas Salinas e Cachoeira, ao referido 
capitão-mor Neiva, e ao desembargador Andre Leitão de Melo, a [fazenda] 

Pobre, a D. Antônia Francisca de Jesus, viúva de Domingos Jorge, e Manuel 

Cardoso da Costa; as denominadas Salina de Itaueira e São Romão foram 

arrematadas em execução que os padres moveram contra Domingos Jorge; e 
a de Água Verde fora doada por Marinho Soares, e o gado situado, por 

Antônio Ferreira Armonda.
99
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Essas aquisições, proibidas pelas leis do reino, serviram para aumentar as desconfianças 

do gabinete pombalino quanto às intenções dos religiosos e fortalecer os argumentos para a 

retaliação à Companhia de Jesus. Não é difícil constatar que os jesuítas tivessem grande 

influência no Piauí, devido ao seu poderio econômico e o manto religioso. Para o gabinete 

pombalino, esta ameaça já havia sido demonstrada em 1755, quando o sargento-mor Gabriel 

de Sousa Filgueiras foi até o aldeamento do rio Javari para retirar os religiosos da Companhia 

de Jesus e estabelecer governo civil, ocasião em que Portugal tentava por em execução o 

Tratado de Madri. Conforme consta em carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao 

ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, os padres Luís Gomes e Manuel dos Santos 

instaram os indígenas a fugir e até mesmo para irem para as aldeias de Castela ... e que os 

brancos que iam se estabelecer naquela povoação eram muito má gente, e que lhes fossem 

desfazer as roças para não terem o que comer
100

.  Com esta carta, escrita um ano depois dos 

acontecimentos, Furtado remete cópia dos autos mandados tirar pelo sargento-mor, 

informando que os índios de fato se transferiram para domínios da Espanha. Aparentemente, 

eliminar o poderio jesuíta era uma das etapas a cumprir num plano militar e comercial secreto. 

Outra frente de atuação deste plano de comércio era a aculturação de negros e índios. 

Nas instruções assinadas pelo o rei ficava proibido o comércio de negros vindos do lado 

espanhol, ao mesmo tempo em que pretendia atrair indígenas de lá para o domínio português. 

Em um fragmento das instruções, sob o título de Cópia do Secretíssimo Plano de Comércio 

na parte que unicamente respeita às fortalezas que S. Majestade manda erigir e estabelecer 

no distrito da Capitania de Mato Grosso, recomenda-se introduzir gêneros necessários nas 

aldeias indígenas de Castela pretendendo que: 

 

(...) pelos próprios e adequados meios e ditas disposições todas [do 

Secretíssimo Plano] os índios castelhanos serão índios portugueses dentro 

em pouco tempo porque hão de querer gozar da mesma comodidade em que 
virem os seus vizinhos vivendo com liberdade como homens civis...

 101
 

 

A fronteira era algo preocupante para o Estado português. Desde 1752, Pombal já 

recomendava a Francisco Xavier, então governador do Grão-Pará e Maranhão, retirar os 

jesuítas da região fronteiriça com os domínios espanhóis, e, inclusive, impedi-los de se 

                                            
100 Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado a Sebastião José de Carvalho e Melo, Arraial de Mariuá 
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comunicar com seus irmãos de hábito das terras espanholas interceptando suas 

correspondências se havendo para isso ocasiões que o permitam
102

. No mesmo documento, 

trata da criação da capitania de São José do Rio Negro, recomendando cuidado de  

 

... povoar essa fronteira ocidental, e de segurarmos com ela a navegação do 

rio Madeira para o Mato Grosso, e a passagem daquelas minas para o 

Cuiabá.  Sobre o que, escuso advertir-vos que as aldeias que os espanhóis 
houverem desocupado desta parte oriental do dito rio sejam logo 

apreendidas, e que, se alguma estiver ainda por evacuar, que deveis fazer 

toda a possível diligência para saírem dela os ditos espanhóis, e por 
introduzir no lugar deles portugueses, valendo-vos para isso das cautelas e 

dos meios com que instruí Gomes Freire pela sobredita carta secretíssima de 

21 de setembro de 1751; e dos que para essa parte vos apontei depois na 
outra secretíssima carta que vos escrevi em 15 de maio de 1753

103
.  

 

O plano de comércio acompanhava o desdobrar das tensas relações entre Portugal e 

Espanha, no espírito do sigilo que permeava as conflituosas questões de Estado no século 

XVIII. O que nos sugere que a passagem de João Pereira Caldas pelo Piauí constituísse parte 

da estratégia geopolítica portuguesa. O homem que era subordinado direto de Mendonça 

Furtado e o acompanhou na expedição demarcadora do Tratado de Madri foi quem se 

encarregou da prisão e confisco dos bens dos jesuítas na capitania do Piauí, sendo o seu 

primeiro governador. Após deixar o governo da Capitania do Piauí, Pereira Caldas foi o único 

autorizado a ter uma visão geral sobre o mesmo, ficando os demais governadores e 

administradores da Companhia de Comércio do Grão-Pará subordinados a ele. Sobre o papel 

que Caldas desempenhou naquele momento, João Renôr Ferreira de Carvalho observa que: 

 

João Pereira Caldas não só dirigia o vastíssimo Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, com nova sede em Belém, como exercia plenos poderes sobre os 
negócios da Capitania de São José do Piauí, São José do Rio Negro, Praça 

Forte de Macapá e, ainda, sobre o Maranhão, que também passou a ter status 

de capitania subalterna ao Grão-Pará. Acumulou os poderes de 
plenipotenciário da “Comissão Demarcadora de Limites da Parte Norte do 

Brasil”, em razão do Tratado de Santo Idelfonso (1777).
104

 

 

O cuidado para que apenas Caldas tivesse noção do plano na sua integralidade evidencia 

o sigilo como um dos pilares do projeto - aliás, esta não era uma prática nova entre os 

portugueses ou espanhóis, desde as navegações no século XVI o sigilo esteve presente. A 

Instrução Secretíssima que foi entregue a João Pereira Caldas, datada do Palácio da Ajuda a 2 
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104 CARVALHO, João Renôr F. de. Resistência indígena no Piauí colonial. Imperatriz-MA: Ética, 2000, p. 64. 



61 

 

de setembro de 1772, recomendava que tanto aos administradores da Companhia quanto aos 

governadores, ele deveria  comunicar restrita e limitadamente a cada um dos sobreditos só 

aquela parte de luz que necessária for para a execução das ordens que lhes fizer expedir nos 

casos correntes
105

. Neste documento, o próprio rei assinalava : 

 

(...) Para a secretíssima confidência e para o circunspecto estabelecimento de 

um dos mais importantes negócios que atualmente constituem os interesses 

da minha Coroa que consistem no maior e fecundo comércio que a 

Companhia Geral, que estabeleci no referido Estado, pode facilmente dilatar 
pela Capitania do Mato Grosso e Cuiabá, a outras do Brasil; e que pode 

introduzir na maior parte das vastas Províncias de Orenoco, de Quito e do 

Peru com grande vantagem ao que antes se fazia pela colônia de Sacramento, 
sem que os respectivos governadores confinantes o possam impedir 

facilmente. O plano deste importantíssimo estabelecimento e os meios e 

modos para o praticardes são os que com esta instrução que vos mando 
entregar debaixo do mais inviolável segredo e da mais apertada proibição de 

passar da vossa pessoa a qualquer outra de qualquer qualidade e condição 

que seja.
106

 

 

Com isso, as capitanias adjacentes ganhavam importância, sendo necessário abrir 

caminhos e controlar o interior do sertão que até então era palco de conflitos por terra e 

desvios de conduta dos próprios funcionários do Estado. Para que as ações fossem executadas 

a contento, não poderiam se dar num espaço de insubordinações e indisciplina. 

 Segundo Santos, nos primeiros dias de julho de 1770, estiveram reunidos o Marquês 

de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, o secretário de Estado da Marinha e Domínios 

Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, e o secretário de governo, José Seabra da Silva, 

para elaboração do plano de comércio
107

. A ausência de Mendonça Furtado, que 

provavelmente teria trabalhado na construção das bases do plano de comércio, deve-se ao seu 

falecimento em novembro de 1769. Em agosto daquele ano, João Pereira Caldas entregara o 

governo da Capitania do Piauí a Gonçalo Lourenço Botelho de Casto. Em 1772, nova reunião 

aconteceu, acrescida das presenças de João Pereira Caldas e dos quatro deputados confidentes 

da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. De acordo com Santos, os dois anos 

entre cada um dos encontros, de 1770 a 1772, foram empregados em estudos e obtenção de 

mais e melhores informações sobre a Amazônia que se limitava com os domínios da 
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Espanha
108

. Podemos supor, não só da Amazônia, mas também das capitanias confinantes na 

parte Oriental do Goiás e Mato Grosso. No final do século XVIII, um viajante incógnito 

escrevia o seu Roteiro do Maranhão a  Goiaz  pela Capitania do Piauhi
109

. Na Revista do 

IHGB, Tomo LXII, consta uma cópia extraída do Arquivo da Secretaria de Estado dos 

Negócios Ultramarinos, no ano de 1800: 

 

Copiei este manuscrito do original que se achava na Secretaria de Estado dos 
Negócios Ultramarinos; e por isso não he vulgar; e deve unir-se ao 

Manuscrito também raro, numero 120 – Jornada do Maranhão. – Não consta 

quem he o auctor deste Projecto [grifos meus]. Esta copiado bem e 
exactamente. Convento de Nossa Senhora de Jesus de Lisboa de Padre da 

Terceira ordem em o primeiro de Septembro de 1800. Frei Vicente Salgado. 

– Ex-Geral e Chronista da congregação da Terceira ordem.
110

 

 

Ceres Melo
111

 identifica o autor do documento como João Pereira Caldas. Embora a 

pesquisadora não apresente como tirou tal conclusão, pode-se inferir que seja, talvez, em 

virtude do seguinte trecho do Roteiro: 

 

...eu não só me achei metido a fazer de passagem no corpo das notas 
algumas reflexões, mas vim a fazêlas em corpo separado (...) Se alguém se 

persuadir que as fiz levado de desejos de ver florecer hum Estado, onde tive 

a honra de servir sua Magestade, faz justiça à minha causa (...)
112

 

 

Cabe destacar que o autor deste documento estava ciente do mapa da Capitania do 

Piauí feito por Galluzzio, e do modo empregado na confecção: ...elle [Galluzzio] não vezitou 

a Capitania em todas as partes, nem seguiu as diversas direcções dos Rios, não he possível 

que deixasse de tomar muitos pontos por huma mera estimativa....
113

. Sabia também que 

Gonçalo Pereira, quando governou o Maranhão, tentou estabelecer comunicação com a 

freguesia de Pastos Bons pelo rio Itapecuru
114

. Gonçalo Pereira Lobato Sousa era o pai de 

João Pereira Caldas. As notas que o autor, provavelmente Caldas, acrescentou ao Roteiro 

foram organizadas em forma de apêndice, com capítulos e parágrafos, nos quais diagnostica 
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obstáculos ao projeto português e propõe soluções. É relevante notar que o Roteiro parece ter 

sido escrito para atender a um “projeto”, termo este empregado em diversas passagens do 

texto, como no trecho a seguir: CAPITULO 3°. Em que se poderão, e convencem dois 

obstáculos que se podera oppor a execução do Projecto...
115

. Não fica explícito qual era o 

projeto, mas envolvia o desenvolvimento do comércio e aumento do volume de dinheiro na 

capitania. 

No período de 1770 a 1772, dedicado a maiores estudos para o plano secreto de 

comércio, foi elaborado outro documento rico em detalhes sobre a capitania do Piauí, com 

relato sobre seus caminhos, fazendas, vilas, a população, seus costumes, os problemas da 

administração da capitania e, assim como no Roteiro, com soluções apontadas pelo autor. 

Trata-se da Descrição da Capitania de São José do Piauí, feita pelo ouvidor Antônio José de 

Morais Durão. O autor dividiu a tarefa entre diferentes pessoas e fez ele mesmo a redação 

final e totalização dos números. Esta descrição foi remetida ao secretário de Estado da 

Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, no dia 15 de junho de 1771, 

encabeçada por ofício nos seguintes termos: 

 

Em cumprimento das ordens de V. Exa. tirei com a execução possível a 

relação de todas as fazendas, sítios e moradores desta capitania, distinguindo 
nela sexos e idades destes; mas como para este efeito me servi de muitas 

pessoas e como cada uma delas fizesse relação da parte ou sítio que lhe 

tocou, por diferente estilo, vindo todas a fazer um volume grande e quase 

imperceptível, ou ao menos assas foi tedioso, tomei o trabalho de resumir 
todas ao caderno incluso, em que vão substanciadas e com as notas que pude 

averiguar a respeito de cada n°, e de toda comarca, além do que eu mesmo 

pessoalmente examinei passando a algumas delas.
116

 

 

No dia 16 de junho, o mesmo ouvidor escreveu a Pombal:  

 

Como na presente monção remeto ao Exmo. Sr. Martinho de Melo e Castro 

uma relação de todas as fazendas, sítios e pessoas que nesta capitania há, 

como execução das ordens que para esta delegação me deu o S.R., e poderá a 
mesma conter algumas notas úteis, me pareceu deveria obsequiar a V.Exa. 

por aos seus pés uma exata cópia da mesma; como também aproveitar esta 

ocasião para lhe expor.
117
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O ouvidor passa a expor suas preocupações com a interferência do Governador 

Gonçalo Botelho de Castro em assuntos da administração da justiça. É possível que Durão 

tenha enviado a cópia de sua Descrição da Capitania de São José do Piauí para o marquês de 

Pombal, usando-a como pretexto para denunciar Botelho de Castro, ou, simplesmente, tenha 

aproveitado a oportunidade. Contudo, o importante é que este documento possa ser apreciado 

no contexto do plano secreto de comércio. Tanto Martinho quanto o marquês receberam uma 

minuciosa descrição da Capitania, por um método em que as pessoas empregadas não tiveram 

visão geral do documento. Mais do que informou o ouvidor no ofício de apresentação, o 

conteúdo também informava as distâncias em léguas, as referências geográficas e direções dos 

caminhos entre as vilas, sua infra-estrutura, dados demográficos, os grupos étnicos, os 

problemas da administração da justiça, a indisciplina dos moradores, a relação entre os 

fazendeiros e seus agregados que praticavam vinganças para se fazerem mais respeitados – o 

que, avalia o autor, desestabilizava a administração da capitania -, além de um diagnóstico da 

economia e suas potencialidades. 

No século XVIII, os modos de viver dos habitantes do sertão piauiense foram alvo da 

administração colonial, que pretendia, através do controle exercido pelo Estado, implantar as 

normas e costumes da cultura portuguesa na sociedade que se formava no interior da colônia.  

Esta era uma condição para o sucesso do projeto português, que propunha, como se viu, a 

aculturação de escravos e indígenas como uma estratégia geopolítica. Todavia, o maior 

desafio talvez fosse controlar aqueles considerados súditos de Sua Majestade.  

Embora a Capitania do Piauí tivesse sido criada por alvará régio de 18 de novembro de 

1718, não houve governo instalado. O Piauí possuía limites indefinidos, e sofria com 

sobreposição de jurisdições entre Pernambuco, Maranhão e Bahia, o que era fonte de 

desavenças entre os governos destas capitanias, causando conflitos entre os moradores.  Como 

informa João Renor Ferreira de Carvalho, no regime do padroado os focos de interesses dos 

eclesiásticos também permeabilizaram todas as ingerências políticas dos governos das citadas 

capitanias sobre o Piauí: 

 

...a ponto do coronel Rocha Pita declarar, em 1730, que, no Piauí, os poderes 

já eram divididos por interesses de três governos distintos. A política 
fazendária ficou com o Maranhão desde 1702; o poder eclesiástico coube ao 

Bispado de Pernambuco; e o poder judiciário ficou com o Tribunal da 

Relação da Bahia.
118
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Apesar disso, até meados do século XVIII, as decisões acerca do Piauí eram 

encaminhadas lentamente. A Vila da Mocha, criada por Carta Régia de 30 de junho de 1712, 

foi instalada cinco anos depois, em 26 de dezembro de 1717
119

. Em 1715, a jurisdição sobre o 

território do Piauí passou da Bahia para o Maranhão, como medida para mitigar as disputas 

por terra, uma vez que sesmeiros de Pernambuco e Bahia entravam em conflito com os 

posseiros que se estabeleciam no sertão do Piauí. Na ocasião, o Alvará Régio determinava que 

“as sesmarias concedidas no Piauí pelos governadores de Pernambuco e Bahia não fossem 

consideradas devolutas”
120

. Ainda em 1753, as contendas continuariam, o que repercutiu na 

Provisão do rei D. José para que a concessão de sesmarias fosse feita apenas àqueles que 

cultivassem as terras: ... Fui servido anular todas as datas, ordens e sentenças que têm havido nessa 

matéria (...) concedendo aos mesmos sesmeiros por novas graças todas as terras que eles têm 

cultivado....
121

 

Mesmo que as desavenças não tivessem cessado e os conflitos de jurisdição 

continuassem, a instalação de um governo foi protelada por décadas. Foi durante a 

remodelação do Estado português, no que se convencionou chamar de Era Pombalina, que se 

viu a necessidade de ordenar a sociedade em formação no interior da colônia. A preocupação 

em aplicar a lei e disciplinar os modos de vida dos habitantes demonstra a importância 

estratégica que o Piauí adquiriu para os planos portugueses. O governador do Grão-Pará e 

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado voltaria para o reino, assumindo o 

Conselho Ultramarino, e, mais tarde, o posto de Secretário de Estado adjunto a Pombal, e 

deixaria no Piauí um homem de sua confiança
122

. Assim, em 1758, após um período de 40 

anos sem um governo instalado no Piauí, D. José mandou por em execução o alvará régio de 

1718, que criara a capitania ainda no reinado de D. João V
123

. Nomeado governador, João 

Pereira Caldas tomou posse em setembro de 1759. A partir de então, as medidas 

administrativas ganharam celeridade. Para o sucesso dos planos portugueses, elaborados pelo 

núcleo reunido em torno do marquês de Pombal, era preciso estabelecer o poder secular no 

interior do território, fazendo valer as leis e impondo o respeito aos representantes da Coroa.   
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Os habitantes da capitania estavam cada vez mais distantes daquilo que a Coroa 

julgava ser o modo adequado de viver, permanecendo as famílias internadas em lugares 

ermos e desertos (...) como inimigos da sociedade civil, vivendo quase no mesmo estado que 

os índios, conforme alerta Carta Régia enviada a Pereira Caldas em 1761
124

. Por outro lado, 

até mesmo os membros do aparato administrativo causavam inquietações, como é o caso do 

ouvidor José Marques da Fonseca Castelo Branco. Durante anos, este ouvidor preocupou os 

órgãos da administração com seus desvios, que lesavam os cofres do Estado e davam péssimo 

exemplo. Aparentemente, as questões diziam respeito à demarcação de terras e à arrecadação 

dos dízimos das fazendas da Companhia de Jesus, herdadas de Afonso Sertão (Mafrense). Em 

1754, o desembargador do Maranhão, Manuel Sarmento, estava no Piauí para resolver esta 

questão; é o que permite inferir a carta do reitor jesuíta do Colégio da Bahia ao rei, datada de 

20 de maio de 1754, na qual solicita a confirmação da ordem dada a Sarmento
125

. Em carta de 

8 de agosto de 1754, o rei ordena a José Marques suspender a demarcação, atendendo a 

pedido do reitor do Colégio da Companhia de Jesus da Bahia, em vista do repentino e 

violento procedimento com que declarastes por devolutas as terras, que ele administra por 

disposição testamentária de Domingos Afonso Sertão... 
126

. Em 1755, os vereadores da vila da 

Mocha também parecem descontentes, solicitando diretamente ao rei que nesta função 

permaneça  José Marques
127

. De acordo com Odilon Nunes, José Marques entrou em atrito 

com o padre Manuel Gonzaga, administrador de uma das capelas jesuítas que possuía terras, 

gados e escravos: O ouvidor mandou demarcar as terras “por provedores e comissários, que 

se pagavam destas comissões com os gados, escravos e móveis das terras, deixando-as 

desertas...”
128

. O padre Gonzaga terminou excomungando José Marques, e, por isso, foi preso 

posteriormente, provavelmente em função da campanha anti-jesuítica desencadeada pelo 

círculo pombalino. Sobre José Marques da Fonseca Castelo Branco, pesaram outras 

acusações, entre elas, o casamento às escondidas - o que contrariava as leis do reino - com 

uma viúva da freguesia de Parnaguá, no Sul da capitania.  

 Sendo encarregado de zelar pelo cumprimento da lei, o próprio José Marques a 

transgredia, e não o fazia sozinho. Em junho de 1759, o desembargador Luís Duarte Freire, já 

se encontrava na capitania tirando residência ao seu antecessor, ou seja, fiscalizando as ações 

                                            
124 Carta D. José I a João Pereira Caldas, 19 de junho de 1761. AHU_ACL CU_018, cx. 8, D.457. 
125 AHU_ACL_CU_016, cx. 5, D. 328. 
126 Carta régio de 8 de agosto de 1754. In: COSTA, Op. cit.,  p.125.  
127 Carta dos vereadores da vila da Mocha ao rei D. José I, 29 de março de 1755. AHU_ACL_CU_016, cx. 5, 

D. 343. 
128 Nunes, Op. cit., p. 92. 
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daquele que deixava o cargo. Assim ele escreve ao ex-governador do Estado do Grão-Pará e 

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, já secretário da Marinha e Ultramar: 

 

Nesta carta remeto à Bahia [Tribunal da Relação da Bahia] a residência de 

meu antecessor Manoel Cipriano da Silva Lobo, que nela ficou culpado, e V. 
Exa. que soube o seu procedimento pelas queixas, que eram públicas, não 

temi por novidade o ficar ele inimigo. A amizade que teve com casa do 

tesoureiro foi a origem da sua desgraça. Na residência dos oficiais ficaram 
culpados os mesmos, o tesoureiro Domingos de Faria Gois, o escrivão da 

Ouvidoria Manoel [incompreensível] e o antecessor deste, Luiz Antonio 

Ribeiro. Também sindiquei de José Marques, e são enormes as culpas que 

tem. V. Exa. pelas queixas que contra ele puseram na sua presença os 
oprimidos, muito bem saberá a qualidade das culpas, pois por o que havia 

feito o mandou prender, diligência que serviu muito para refrear o orgulho 

dos parias que José Marques tinha nesta vila.
129

 

 

A carta do desembargador Luis Duarte Freire é significativa para compreendermos o 

tipo de relações que se davam na administração da capitania e os desvios que o novo governo 

teria de corrigir para o sucesso dos planos portugueses. É possível que os funcionários do 

Império estivessem mais ocupados no cuidado de seus interesses particulares do que dos 

negócios do Reino, inclusive, aliando-se aos interesses locais. Para o ouvidor Durão, desde o 

devassamento do sertão do Piauí, os homens que nele chegavam tornavam-se cúmplices nos 

interesses que se prometiam. Não há motivos para crer que José Marques e outros ouvidores 

não praticassem o mesmo. Segundo Ferreira apud Azevedo, Desembargar é tirar o embargo, 

ou seja, o estorvo, embaraço, obstáculo ou oposição. Embargos, pois (...) são as 

contrariedades ou contestações, em forma articulada, a certos atos, autos ou medidas 

judiciais...
130

. Além de Duarte Freire, passou a atuar na repressão dos desvios cometidos pelos 

ouvidores, outro desembargador, enviado para atuar conjuntamente ao governador. Nas 

obrigações inclusas na Carta Patente de nomeação de João Pereira Caldas, determinava Sua 

Majestade que ele agisse de comum acordo com o desembargador Francisco Marcelino de 

Gouveia, que passa na presente frota a esse Estado, encarregado de diferentes diligências do 

meu real serviço
131

. 

A presença destes desembargadores na Capitania do Piauí pode ser entendida no 

âmbito dos esforços para desembargar, ou seja, remover os obstáculos que impediam o bom 

                                            
129 Carda do desembargador Luís Duarte Freire. 13 de junho de 1759. AHU_ACL CU_016, cx. 5, D.370. 
130 AZEVEDO, Jorge Duarte de. Portugal & Brasil - Dos Afonsinos aos Braganças: origens governos, leis e 

justiça. Brasília-DF: Senado Federal, 2008. 
131 Carta Patente de Nomeação de João Pereira Caldas no cargo de governador da Capitania do Piauí. 29 de 

julho de 1758. In: MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era Pombalina. Tomo III. 2ª. Ed. Brasília-DF: Senado 

Federal, 2005, p. 393. 
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funcionamento da máquina administrativa. Certamente, os desvios cometidos na capitania 

preocupavam a Coroa, sobretudo o Conselho Ultramarino, órgão encarregado de administrar 

as possessões portuguesas no além mar, cuja pasta de Secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, respondia diretamente ao rei. Odilon Nunes informa que um governador da 

capitania dissera que só o Piauí e Maranhão davam mais trabalho que todo o resto das 

colônias; acrescentando mais tarde o mesmo governador que: esta capitania (...) é 

sobejamente conhecida na Secretaria de Estado competente, sendo, como eu vi, mais cheio 

em quádruplo o armário do Piauí e Maranhão do que os de todas as outras capitanias 

juntas.
132

 Enquanto prevalecessem os conflitos, desvios, e ilicitudes, estaria comprometida a 

eficiência da política imperial, colocando em risco os planos portugueses. Naquele momento, 

Portugal avançava sua fronteira para o Oeste, ao encontro das terras espanholas na América, e 

precisava aplicar a lei no Piauí, um território estratégico no interior da colônia.  

 

2.2 Formalidades, ritos e pactos: as relações de poder no Piauí setecentista 

 

Para implementar o projeto português no Piauí, fora enviado um homem de confiança 

do núcleo pombalino. João Pereira Caldas, serviu como ajudante no gabinete de Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, então governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Tinha a 

seu favor a experiência adquirida na expedição delimitadora do Tratado de Madri, conhecia os 

problemas relativos aos jesuítas, acompanhou a fundação de vilas e fortificações na 

Amazônia, participou do reconhecimento do território – trabalho no qual esteve o engenheiro 

Henrique Galluzzio, que produziu o primeiro mapa da capitania. Aparentemente, o 

governador e o engenheiro, tinham um período determinado para permanecer em território 

piauiense. Galluzzio, voltou à Amazônia para continuar sua missão depois de terminar o mapa 

do Piauí. João Pereira Caldas foi ocupar o Governo do Estado do Grão-Pará e Maranhão e 

coordenar o chamado Secretíssimo Plano de Comércio junto à Companhia Geral de Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão. Além da experiência que o habilitava para a função de governador, 

talvez a fidelidade ao núcleo pombalino tenha pesado consideravelmente na sua escolha para 

este cargo. Esta proximidade pode ser percebida no teor da correspondência que mantém com 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado, então secretário de Estado. O autor menciona seu 

estado de saúde e a preocupação com a falta de notícias de Joaquim de Melo, membro da 

                                            
132 Autoridade colonial citada por NUNES, Odilon.  Pesquisas para a história do Piauí. 2ª. ed., Vol 1. Rio de 

Janeiro: Artenova, 1975, p. 160. 
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referida família que estava em viagem, quando vinha assumir o governo do Maranhão no 

lugar do pai de Pereira Caldas, e era aguardado no ano de 1760 :  

 

Ilmo. Exmo. Sr. Meu General e meu Senhor, como se apresenta ocasião de 

portador para a Bahia, e suponho ainda naquele porto a nau de licença
133

 ; 
não devo privar-me da honra de repetir a diligência de encaminhar-me aos 

pés de V.Exa. , satisfazendo não só a obrigação, mas tão bem ao gosto que 

me resulta deste agradável exercício; suposto que nele me demorava 
presentemente pouco tempo por havido escrito a V.Exa (...) Para a brevidade 

com que faço esta concorre também a moléstia com que fico no peito, em 

que na noite de anteontem padeci um fortíssimo ataque, que me tem 

obrigado ao uso de diferentes remédios, e ao de purgar-me pela manhã, com 
o que não sei se me restabelecerei, porque ainda ignoro qual é a causa da 

minha queixa, nem será fácil averiguá-la por haver só aqui um mesinheiro, 

com o nome de cirurgião, que em tudo obra a toa, porém não há outro 
remédio senão i-lo aturando, até ver se escapo com vida de suas mãos, me 

chega o tempo de me livrar delas; sobre o que espero receber de V.Exa. 

novos favores e uma compassiva lembrança, porque torno a segurar a V.Exa. 
que esta terra é inteiramente contrária, à boa disposição que sempre 

experimentei no Pará, e nas repetidas e largas jornadas em que tive a honra 

de acompanhar a V.Exa. Sobre a [viagem] de meu pai para essa Corte, me 

acho em gravíssimo cuidado, porque havendo os dias passados recebido 
carta sua com a data de 17 de outubro, me segura nela não ter ainda aí 

chegado o Sr. Joaquim de Mello, nem notícia de sua vinda; e o que é mais 

que nem correios do Pará lhe tem chegado, tendo ele dirigido àquela cidade 
repetidos; e tendo os primeiros partido em os obtimos (sic) do mês de maio, 

ainda antes da vinda da nau [N. Sra. da] Arrábida, é certamente para reparar 

em tanta demora; Deus queira que a causa dela não seja de conseqüência, e 

que o mesmo Senhor permita que o Sr, Joaquim de Mello não tivesse 
embaraço para se passar ao seu governo, para meu pai não experimentar o 

prejuízo de lá ficar, depois de ter merecido  de V.Exa. a honra de lhe 

solicitar o seu regresso; Sendo certo que não conseguindo este ano, terei eu 
um grandíssimo desgosto, porque compreendo belamente que a idade de 

meu pai, lhe não permitem já semelhantes demoras.
134

  

 

 

Em seguida, no mesmo documento, comenta ações que vinha desempenhando em 

relação às tropas, ao confisco de bens dos jesuítas e do regresso de Galluzzio ao Maranhão. 

Assuntos de foro íntimo estiveram presentes também no ofício datado de 28 de março de 

1766. Ao contrário de José Marques que se casara em segredo, contrariando as leis do reino, 

João Pereira Caldas escreveu pedindo a autorização de Mendonça Furtado (já secretário da 

                                            
133 A nau de licença designava embarcação que, em geral,  fazia a conexão de Portugal com o Oriente. A nau de 

licença denominada "Santíssimo Sacramento e N.a S.a do Paraíso, o Campelo", operou entre 1742 e 1790, 

fazendo a carreira do Brasil e da Índia, como informa o Comandante António Marques Esparteiro, em seu 

“Catálogo dos Navios Brigantinos (1640-1910)”. Lisboa-Portugal: Centro de Estudos da Marinha , 1976. 
134 Ofício do governador João Pereira Caldas ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Frâncico Xavier 

de M. Furtado, vila da Moucha, 21 de novembro de1760. AHU_CL_CU_016, Cx. 7, D. 436. 
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Marinha e Ultramar) para casar-se com uma prima. Por sua carta, conquanto cumprisse uma 

obrigação, pode-se ver a relação íntima com família do ministro, menciona outros membros 

da família de Furtado, os irmãos Paulo e Sebastião José: 

 

Meu General e meu Senhor. Depois que V. Exa. por um natural efeito da sua 

grandeza e benevolência se dignou de tomar-me debaixo da sua alta 

proteção, favorecendo e acreditando a minha humildade com tantas  tão 
repetidas, e tão destinados benefícios,  foi sempre a minha determinação a de 

não dispor  a tratar o meu casamento sem inteiramente o fazer dependente da 

vontade e aprovação de V.Exa. quando neste particular me quisesse V.Exa. 
continuar a mesma honra. Havendo-me pois a minha mãe participado em 

carta, que com longuíssima demora me chegou aqui em setembro do ano 

próximo passado, a notícia de me ter disposto a casar com a minha prima 
Ilma. e Exma. senhora D. Maria Engracia de Mendonça minha senhora, e 

havendo-me eu logo expedido a este respeito a resposta da cópia inclusa, 

lhes jurei nela que minha positiva resolução lha não podia dar, sem que 

primeiro pedisse, e alcançasse de V.Exa. o seu consentimento. E porque 
persistindo eu na mesma imaginação, e persuadindo-me juntamente que não 

obstante fosse tratado o dito ajuste antes do meu regresso, poderá talvez 

alegar ou ter já alegado a notícia dele à presença de V.Exa. supostas as 
circunstâncias, que claramente me são manifestas. Tomo a deliberação de 

representar a V.Exa. todo o referido, e de o certificar por este modo do 

mesmo, que determinava, e devia fazer pessoalmente, para que servindo-se 

V.Exa. de aceitar o oferecimento desta pequena demonstração de minha 
gratidão, me haja de querer mais honrar com a sua decisão, para só obrar na 

conformidade dela. Faltando-me a resolução de não sem isto participar aos 

Ilmos. e Exmos. Senhores Conde [de Oeiras, Sebastião José], [e] Paulo de 

Carvalho [irmão do conde e de Francisco Xavier] meus amos, ainda 

quando conheço a minha obrigação [grifos meus]; mas se V.Exa.entender, 

que sempre o deveria fazer, como a certeza da mesma minha irresolução, 
espero me faça a mercê de desculpar-me para com aqueles Fidalgos. Sempre 

V.Exa. me tem aos seus pés para o servir com a mais fiel e rendida 

obediência. Deus guarde a V.Exa. m. a.  Oeiras do Piauí 28 de março de 

1766.Beijo os pés de V.Exa. meu senhor. Seu fiel criado e maior obrigado. 
João Pereira Caldas.

135
 

 

A proximidade de Caldas com a família de Mendonça Furtado poderia se dar por algum 

parentesco, já que ele afirmara ter assumido compromisso de casar com a minha prima Ilma. 

e Exma. senhora D. Maria Engracia de Mendonça minha senhora, que é sua prima e leva o 

sobrenome Mendonça em comum com Francisco Xavier. Deste modo, pode ser melhor 

compreendida a ascenção de Caldas, desde sua juventude ao lado de  Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado até o posto de governador, e, depois, ocupando um papel estratégico no 

controle do plano secreto de comércio . Para melhor se entender o trabalho de Caldas no Piauí 

                                            
135 Ofício do governador João Pereira Caldas ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Frâncico Xavier 

de M. Furtado, vila da Moucha, 28 de março de 1766. AHU_CL_CU_016, Cx. 9, D. 558. 
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é preciso destacar a união entre os irmãos Paulo, Sebastião José e Francisco Xavier, cabendo a 

este último um importante papel na criação de algumas medidas no reinado de D. José. O 

texto abaixo, revela, entre outras coisas, como Francisco Xavier ganhava projeção na política 

interna do império. 

 

A propensão que têm os corpos para o centro, a formar a união de todas as 

suas partes, faz conter a máquina do mundo no equilíbrio que lhe determinou 

a sabedoria incriada do autor do Universo. Na conformidade deste sistema, 

seria grande desordem da proporção se o presente discurso, não pelo 
acidente da matéria, mas pela gravidade da sustância, buscasse outro centro 

para sustentar a sua consistência no respeito universal do Orbe, que não 

fosse a V.Exª, pois as ações ilustres que neles se deduzem são sem 
controvérsia partes tão congênitas à idéia sublime que lhe conferiu o ser, 

como ao eficaz impulso de V.Exª, que foi o todo que as fez sustentar. (...) 

Preocupado desse pensamento, me determinei a ser pregoeiro sucinto para 
conciliar elogios de maior encômio, na esperança de que os cisnes do 

saudoso Tejo, cantem aqueles triunfos que tiveram gloriosa origem nas 

praias do Amazonas; para que a volante deidade dos cem lábios, 

emplumando as suas asas de sutilíssimas penas, possa com assombro da sua 
gentileza e crédito da sua agilidade girar a convexidade do globo, e distribuir 

a todas as suas quatro partes heróicas melodias que sublinhem a glória 

lusitana, propagada em uma nobilíssima família [grifos meus] de tão 
esclarecidas produções, que honrando as aulas de Minerva, e enchendo de 

respeito as campanhas de Belona, tem para estímulo de sua ilustre 

posteridade, vinculado no timbre do seu preclaro escudo, o caduceu de 
Mercúrio ao monte de Marte. (...) que se prosperem em V. Exª felicidades 

tão permanentes que constituam a sua Excelentíssima casa em esplendor 

distinto até ao último período da duração do Mundo.
136

 

 

O texto acima talvez tenha sido escrito por ocasião da volta de Francisco Xavier para 

Portugal, ou em data posterior, já que se refere aos triunfos com gloriosa origem nas praias 

do Amazonas. Talvez faça parte dos discursos em sua homenagem, que ocorreram em abril de 

1759, em Belém do Pará, como informa Mendonça
137

. Seria um desafio tentar vencer o 

hermetismo de que se reveste o texto, como o caduceu de Mercúrio – bastão envolto por 

serpentes , que além de se confundir com o bastão de Esculápio como emblema da medicina, 

é, ainda, um símbolo alquímico -, ou das aulas de Minerva, deusa da sabedoria, das artes e da 

guerra. Porém, o texto nos permite propor uma análise mais mundana da pessoa de Mendonça 

Furtado. 

A alegoria utilizada pelo autor do texto, quanto à propensão dos corpos para o centro 

e a consistência do seu discurso firmada no respeito universal do Orbe, serve como metáfora 

                                            
136 Texto de autoria de  José Gonçalves da Fonseca, s/d., In: MENDONÇA, Op. Cit., p.416. 
137  Discurso em homenagem a Francisco Xavier de M. Furtado,  s/d. In: Mendonça, op. cit, p.416. 
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para “o eficaz impulso de V. Exª”, ou seja, das ações de Francisco Xavier emanariam unidade 

e ordem.  Trata-se de uma expressão do racionalismo ilustrado que se inspira na ordem 

natural para refletir as ações humanas sobre o mundo. Contudo, vai além do elogio gratuito, 

dando conta de que o autor sabe mais do que revela, e, mesmo assim, parece seguro de se 

fazer entender por Mendonça Furtado. 

Belona, deusa romana da guerra, é equivalente à Enyo grega que acompanha Marte 

nos campos de batalha
138

. Ao mencionar Belona, o autor vincula a ação da família de Furtado 

aos heróis da história portuguesa, feitos em armas, celebrados em Os Lusíadas, de Luís Vaz 

de Camões. No canto VIII do poema épico, o poeta dignifica o feito de D. Paio Peres Correia 

que toma o Algarves aos mouros e conquista Tavira, no século XIII, como vingança pela 

morte de sete de seus cavaleiros:  

 

Olha um Mestre que desce de Castela,  

Português de nação [grifos meus], como conquista  

A terra dos Algarves, e já nela  
Não acha quem por armas lhe resista;  

Com manha, esforço, e com benigna estrela,  

Vilas, castelos toma à escala vista.  
Vês Tavila tomada aos moradores,  

Em vingança dos sete caçadores! 

 
Vês? com bélica astúcia ao Mouro ganha  

Silves, que ele ganhou com força ingente:  

É Dom Paio Correia, cuja manha  

E grande esforço faz inveja à gente (...) 
 

Vê-los, com o nome vêm de aventureiros  

A Castela, onde o preço sós levaram  
Dos jogos de Belona verdadeiros,  

Que com dano de alguns se exercitaram (...) 

 

A intenção do autor, aparentemente, é vincular o trabalho desempenhado por Furtado e 

e pelo núcleo pombalino à idéia de predestinação, inserindo na cadência cronológica um 

presente que dignificava o passado glorioso de Portugal. Na verdade, tal passado era 

reivindicado em benefício do homenageado. A idéia de predestinação estava presente no 

imaginário português do século XVIII e seu simbolismo parecia marcar os discursos políticos, 

até mesmo nas extremidades do império. Não por acaso podemos ver que Minerva se associa 

                                            
138 SPALDING, Tassilo Orpheu. Deuses e heróis da antigüidade clássica: dicionário de antropônimos e 

teônimos vergilianos. São Paulo: Editora Cultrix, 1974, p. 55. 
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à padroeira do Reino, Nossa Senhora da Conceição. Íris Kantor informa que nas solenidades 

de fundação da Academia Brasílica dos Renascidos, que se deu em Salvador no ano de 1759, 

a Imaculada Conceição esteve presente na cerimônia que, ao marcar o surgimento da 

Academia homenageava o rei D. José: 

 

A sessão foi aberta pelo provincial dos carmelitas descalços, responsável 

pela condução do juramento acadêmico à Imaculada Conceição, padroeira 

do Reino, símbolo da pureza, predestinação [grifo meu] e sabedoria. 

Associada à deusa Minerva, Nossa Senhora da Conceição, era protetora de 
dezenas de academias ibéricas, notadamente da Academia Real de História 

Portuguesa e da Real Academia de La Historia de Madrid.
139

 

 

O simbólico participava de ações políticas bem concretas ao vincular a guerra e a 

predestinação que, elaboradas em diferentes versões, serviam para legitimar conquistas 

portuguesas ou de pessoas particulares dentro da hierarquia do império, como Mendonça 

Furtado ou os acadêmicos de Salvador. A argumentação legitimadora de tais conquistas, 

fossem elas no campo das letras, da política ou da espada, bebiam de uma mesma tradição 

cultural consubstanciada de predestinação, coragem e sabedoria – remetia ao clássico Os 

Lusíadas, à ciência racionalista (incluindo apontamentos de física e astronomia) e à fé 

religiosa. Assim, podemos entender a conjunção à primeira vista contraditória entre deidades 

pagãs e a matriarca virginal do cristianismo. Os primeiros são deuses de guerra e astúcia, a 

última, é santa imaculada, que, para os portugueses, além de protetora e pura, era sábia. 

A complexa amarração destas representações não pára por aí, pois a mais significativa 

daquele momento histórico está na figura do caduceu de Mercúrio mencionado pelo autor da 

homenagem a Francisco Xavier. Mercúrio, correlato do Hermes grego, era filho de Júpiter e 

Maia. De acordo com  Ménard e Commelin apud Prates
140

, o pequeno deus revelou 

extraordinária inteligência desde cedo. Este autor conta parte do mito da seguinte maneira:  

 

Logo após seu nascimento revelou extraordinária inteligência. Conseguiu 
sair do berço e foi até a Tessália onde roubou parte dos rebanhos de Apolo e 

após esconder o gado numa caverna voltou para o berço como se nada 

tivesse acontecido. Quando Apolo descobriu o roubo  conduziu Mercúrio 

diante de Júpiter que o obrigou a devolver os animais. No entanto, Apolo, 
encantado com o som da lira que Mercúrio tinha inventado, a partir de um 

                                            
139  KANTOR, Íris. Entre o solene e o cômico: auto-representação das elites letradas na cerimônia de fundação 

na Academia Brasílica dos Renascidos (Salvador/Bahia – 1759). In: SOUZA, Laura de Mello e et. al (orgs.). O 

Governo dos Povos. São Paulo: Alameda, 2009, p.194. 
140 PRATES, Paulo R. Do bastão de Esculápio ao Caduceu de Mercúrio. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/abc/v79n4/ 12717.pdf, último acesso em 10/09/09, último acesso em 15/08/09. 
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casco de tartaruga, deu-lhe em troca, o gado e o caduceu. Júpiter, surpreso 

com a vivacidade e inteligência do filho, fez dele seu mensageiro e o 

colocou a serviço de Plutão, deus das profundezas subterrâneas, os infernos, 
de onde reinava sobre os mortos. Uma das tarefas de Mercúrio era conduzir 

os mortos ao reino de Plutão. 

 

 O autor do discurso conhecia bem Francisco Xavier de Mendonça Furtado. O recurso 

ao gado e às profundezas do reinado de Plutão, o deus submerso na terra, guardador dos 

mortos –  ou das suas almas -, seria grande ironia, não fosse, talvez, uma grande coincidência. 

O texto aplica o mito à obra de um conspirador que ajudou a tramar a expulsão dos jesuítas, o 

confisco do gado e das fazendas que tinham no Piauí, além das almas indígenas que também 

pastoreavam. Esta volta do reino de Plutão também poderia se aplicar ao renascimento de 

Furtado, porque depois das artimanhas obradas na última fronteira do império conseguiu 

regressar ao berço, como ministro de Estado. De acordo com Pereira apud Bonato, qualquer 

cargo administrativo nas colônias era como uma sentença de morte, sendo isto observável na 

documentação da época
141

. 

O papel desempenhado pelo Orbe e pelas forças capazes de conter a máquina do mundo 

no equilíbrio pode ter um sentido diverso, mas serve como provocação para se pensar uma 

característica das redes de poder no império português. A influência de Furtado ia além do 

lugar geográfico em que estivesse. Os seus contatos e as suas ações vinculavam-se a outros 

centros de poder que constituíam as malhas do império ultramarino português, enquanto no 

Piauí João Pereira Caldas era um deles. 

Mendonça Furtado parece ter influenciado sérias decisões tomadas no Reinado de D. 

José, e, mais que isso, é uma figura importante para o entendimento das relações que se 

davam no seio do Estado Português. Tudo indica que Pombal não era um gênio solitário em 

seu gabinete tramando reformas e conspirações. 

Existe no Palácio de Oeiras em Portugal, que pertenceu a Sebastião José de Carvalho e 

Melo, uma sala chamada da Concórdia, cujo teto é ornamentado por pintura atribuída a Joana 

do Salitre. Nela, Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, 

ocupa o centro trazendo a Cruz da Ordem de Cristo ao peito, acompanhado, à direita, por 

Paulo de Carvalho Mendonça, o irmão que foi cónego da Sé Patriarcal e Inquisidor-mor e à 

                                            
141 BONATO, Tiago. Estudo Metodológico de relatos científicos e de viagem no iluminismo português: dois 

viajantes pelo sertão nordestino. In: Jornada Setecentista, VII, 2007. Anais da VII Jornada Setecentista. 

Curitiba: UFPR, 2007. Disponível em http://people.ufpr.br/~vii_jornada/calend.html, acesso em 07/07/2010. 
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esquerda, por Francisco Xavier de Mendonça  Furtado
142

. O irmão Paulo – mencionado por 

Caldas no seu pedido de autorização para casar-se -  fora, também, presidente do Senado de 

Lisboa e membro da Real Mesa Censória na reforma da Universidade de Coimbra. Segundo 

Teixeira, Tendo recebido o chapéu cardinalício em 1769, por influência de Pombal, Paulo 

Antonio morreu antes de receber a honraria que seria, em termos internacionais, a maior 

glória da família
143

. 

De acordo com a interpretação de Teixeira a Concordia Fratrum (ANEXO B), assim 

revela a íntima relação entre os três irmãos, tanto física quanto moral: 

 

...no centro, está o Conde de Oeiras, que, com o braço esquerdo, segura a 

mão esquerda de Francisco Xavier, cuja direita passa pela frente do Conde e 

se enlaça à mão esquerda de Paulo Carvalho, com vestimentas cardinalícias. 
A mão direita do Conde abraça o irmão religioso pelas costas; o Conde 

também é abraçado por ele. Tratando-se de uma alegoria da concórdia, as 

possíveis proporções veristas dos braços cedem lugar ao entrelaçamento 

físico e espiritual dos três irmãos. O braço de Pombal por exemplo, é 
desproporcionalmente longo, de modo que pudesse, com certa elegância de 

pintura primitiva, alcançar a mão direita de Francisco Xavier. À esquerda do 

grupo, perto de uma coluna clássica, paira a divindade da concórdia. 
Figurada segundo a Iconologia, de Cesare Ripa (1991,65), com o olhar não 

só atento, mas também compassivo sobre todos, a Concórdia demonstra 

segurança sobre os efeitos de seu mister.
144

 

 

É possível indagar o quanto Paulo e Francisco influenciaram o pensamento de Sebastião 

José. Segundo Teixeira, os dois irmãos apoiavam Pombal incondicionalmente
145

. O grupo da 

confiança do marquês não se limitava ao círculo fraterno. O pai de João Pereira Caldas, 

Gonçalo Pereira Lobato de Sousa, era amigo pessoal de Francisco Xavier, enquanto o filho, 

adquiriu importância cada vez maior nos planos traçados para o império português. O certo é 

que há muito de Francisco Xavier no pensamento de Pombal e no punho de D. José. A 

proximidade entre os irmãos fica evidente na campanha anti-jesuítica coordenada por Pombal, 

                                            
142 A construção de um palácio dentro da quinta de recreio do marquês de Pombal, iniciou-se em 1740, 

estendendo-se por duas décadas. As obras de edificação, que incluíram também os sumptuosos jardins e a 

capela privativa, dedicada a Nossa Senhora das Mercês, arrastaram-se por mais de trinta anos (...) De entre as 
várias salas, todas com designação própria, como as salas do Bilhar, da Música, da Caça e a das Ciências, ou 

as casas Verde, do Cravo, da Tribuna, do Docel, distingue-se a chamada Sala da Concórdia. Nesta, o tecto 

alberga ao centro um painel circular, no qual foi pintada uma curiosa composição, denominada Concordia 

Fratrum, onde se fizeram representar os três irmãos Carvalho. Fonte: Sitio do Instituto Português do Património 

Arquitetónico: http://www.ippar.pt/pls/dippar/pat_pesq_detalhe? code_pass=10779372 , acesso em 07/09/2009. 
143 TEIXEIRA, Ivan Prado. Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1999, p.447. 
144 TEIXEIRA, Op. cit., p. 446-447. 
145 TEIXEIRA, Op. cit, p. 446. 
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que publicou um opúsculo intitulado Relação Abreviada...
146

, em que os jesuítas são acusados 

de obstruir o trabalho das comissões mistas oficiais portuguesas e espanholas, nas 

demarcações das fronteiras definidas pelo Tratado de Madri. José Eduardo Franco informa 

que o texto de 80 páginas, replicado em 20.000 exemplares, Foi distribuído em Portugal a 

partir da capital lisboeta, a 3 de Dezembro de 1757, dia da festa de São Francisco Xavier
147

.  

No pensamento de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o mal, encarnado pelos 

jesuítas, era evidente. Ao longo de dezenas de cartas que escreveu a Sebastião José de 

Carvalho e Melo, denunciou a oposição jesuíta às políticas do Estado Português, traçou 

estratégias e propôs leis que se materializaram nas deliberações do rei. 

Na carta de 20 de julho de 1755, que Francisco Xavier escreveu a Sebastião José de 

Carvalho e Melo prestando contas das ações que vinha desenvolvendo no Estado do Grão-

Pará e Maranhão, o autor acrescentou algumas recomendações que deveriam vir determinadas 

por ato oficial de Sua Majestade. No entender de Mendonça Furtado, a união entre 

portugueses e índios seria o único meio do projeto português se viabilizar. Pelo que escreve: 

 

Também julgo sumamente interessante que S. Maj. mande, por uma lei, 

declarar que todos os descendentes de índios estão habilitados para as honras 
sem que aquele sangue lhes sirva de embaraço, e que os Principais, seus 

filhos e filhas, de quem casar com elas, são nobres e gozarão de todos os 

privilégios que como tais lhes competem. Que aqueles índios que passarem a 
oficiais e chegarem aos seus postos, ainda que não sejam confirmados, pela 

razão de que são uma miserável gente, e não cabe na sua possibilidade o 

mandar ao Reino confirmar as ditas patentes. Habilitados assim os índios, se 
irão sem dúvida os europeus misturando com eles sem embaraço, e ficará 

mais fácil o povoar-se este larguíssimo país, que, sem aproveitarmos a gente 

da terra, é moralmente impossível.
148

 

 

 

Quando Furtado redigia estas linhas, já haviam sido tomadas as medidas sobre a 

libertação dos índios através da Carta Régia de 4 de abril 1755. Porém, tal fato ainda não era 

do conhecimento de Francisco Xavier.  Segundo Marcos Carneiro de Mendonça, ...o assunto 

                                            
146 Título completo: Relação abreviada da República que os Religiosos Jesuítas das Províncias de Portugal, e 

Espanha, estabeleceram nos Domínios Ultramarinos das duas Monarquias, e da guerra, que neles tem movido, 

e sustentado contra os Exercitos Hespanhoes, e Portugueses; formada pelos registos das Secretarias dos dous 

respectivos Principaes Comissarios, e Plenipotenciarios; e por outros documentos autênticos. 
147 FRANCO, José Eduardo. Os catecismos antijesuíticos pombalinos. In: Revista Lusófona de Ciência das 

Religiões – Ano IV, 2005 / n.º 7/8 – 247-268, p. 249. Texto elaborado a partir da tese de doutoramento de José 

Eduardo Franco, Le mythe jésuite au Portugal (XVIe-XXe siècles), Tese defendida na EHESS, Paris, 2004. 
148 Carta de Francisco Xavier de Mendonça. 20 de julho de 1755. In: MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era 

Pombalina. Tomo II. 2ª. Ed. Brasília-DF: Senado Federal, 2005, p. 459. 
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da mesma [carta] vinha sendo perseguido pelos dois irmãos, desde o ano de 1751: conforme 

atestam vários documentos da lavra dos mesmos
149

. 

A legislação mencionada foi registrada também por F. A. Pereira da Costa em sua 

Cronologia Histórica do Estado do Piauí: 

 

Abril 4 – Lei promulgada por el-rei dom José, declarando, com o fim de 

promover mais os meios de propagação da fé católica, que os vassalos do 

reino e da América, que casassem com índias, não ficariam com infâmia 

alguma, antes se fariam dignos da real atenção para empregos, honras e 
dignidades sem necessidade de despesa; e que o mesmo seria para as 

portuguesas que se casassem com índios, determinação esta que se tornava 

extensiva também aos descendentes.
150

 

 

 

No modus operandi português para constituir o domínio sobre o território e o controle 

sobre os moradores da Capitania do Piauí, destaca-se a preocupação com o aspecto formal dos 

objetos e atitudes, desde os rituais, a aparência das tropas militares e das casas a serem 

construídas. As ações portuguesas não  se reduziam aos gostos ou valores estéticos, mas, 

sobretudo, pautavam-se numa espécie de pragmatismo da aparência, ou seja, perseguia certos 

objetivos através dos usos e dos efeitos do parecer. Até mesmo a dignificação das autoridades 

lusas, bem como os compromissos e pactos na sociedade colonial, eram mediados pelas regras 

da formalidade, como tentativas de dominar aquilo que procurava representar. Tratava-se de 

uma forma de exercício de poder. Estas estratégias podiam chegar claramente à simulação e à 

dissimulação.  

Quando foi criada a capitania do Piauí, o Estado português procurava estabelecer 

povoações para demarcar a posse do território, e, assim, viabilizar o enfrentamento de outras 

potências européias
151

. Um dos caminhos adotados por Portugal na defesa de seus interesses 

foi forjar argumentos para convencer seus adversários. Nas instruções do Secretíssimo Plano, 

o rei assinalava que para dissimulação dos negócios que se preparavam, fosse dito aos 

comerciantes portugueses e de outras praças da Europa, que as vilas e povoações haviam 

aumentado muito nas possessões do além mar
152

. Quando não havia de fato o crescimento de 

                                            
149 MENDONÇA, Op. cit., p. 459. 
150 COSTA, op. cit., p.126. 
151 Em 30 de abril de 1762, o ministro da Marinha expediu ordem ao governo da Capitania para repelir qualquer 

ataque inimigo, pois estavam em guerra  Portugal contra França e Espanha.  Em decorrência, o governador João 

Pereira Caldas destacou um corpo militar para guarnecer o litoral da capitania no seu extremo norte. Cf. COSTA, 

op. cit., p. 154. 
152 Cf. documento citado, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, cód. 100. In: SANTOS, Corcino Medeiros dos. 

Três Ensaios de História Colonial. Brasília: Senado Federal, 2008, p. 123. 
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cidades e vilas era preciso não só fazer parecer que existiam para os europeus, mas, também, 

na colônia, era preciso que parecessem estar ordenadas para convencer de que o Estado e a 

civilidade se faziam presentes. Na carta régia que elevou a vila da Mocha à categoria de 

cidade e capital do Piauí - renomeada por Pereira Caldas como Oeiras em homenagem a 

Sebastião José de Carvalho e Melo - o rei determinava que nos terrenos dados gratuitamente 

para a construção de casas, ficariam seus donos só com a obrigação de que as ditas casas 

sejam sempre fabricadas na mesma figura uniforme, pela parte exterior, ainda que na outra 

parte interior as faça cada um conforme lhe parecer...
153

. A construção das casas deveria, 

portanto, obedecer a uma forma que impressionasse os sentidos, satisfazendo desse modo a 

necessidade de reconhecimento  de uma ordem instalada. Conquanto esta medida pudesse 

respeitar a falta de recursos dos moradores evitando impor maiores exigências, isto não exclui 

a preocupação com a forma externa, que por si bastava. Este pragmatismo se opõe à idéia de 

desleixo ou incompetência que alguns autores apontam no modo de agir português. A partir 

do plano sensível e da experiência num contexto social e histórico mais amplo, compunha-se 

uma visão de mundo. Embora seja uma visão cultural, não se trata da própria cultura, mas de 

produto e instrumento do agir das pessoas na defesa de seus interesses. Ou, poder-se-ia propor 

que os sujeitos históricos, conforme a dinâmica de sua sociedade e de sua época, não se 

definem apenas por aquilo que fazem, mas, também, pelas razões que os guiam. O português 

semeador de Sérgio Buarque de Holanda é caracterizado como aquele que encontra uma 

ordem particular no modo de ser e ver o mundo: 

 

A ordem que aceita não é a que compõem os homens com trabalho, mas a 

que fazem com desleixo e certa liberdade; a ordem do semeador, não do 

ladrilhador. É também a ordem em que estão postas as coisas divinas e 
naturais pois que, já o dizia Antônio Vieira, se as estrelas estão em ordem, 

“he ordem que faz influência, não he ordem que faça lavor. Não fez Deus o 

Céu em xadrez de estrelas...”
154

 

 

Ressaltando o aspecto da influência mais que do lavor, podemos encontrar o mesmo 

pragmatismo da forma verificado no que Holanda chamou de realismo luso, recorrendo à 

tradição literária
155

 para analisar o desleixo português verificado no plano material. De acordo 

com Holanda, após a unidade política conseguida por Portugal no século XIII, foi possível 

                                            
153 COSTA, Op. cit., p. 146. 
154 HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 25ª. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993, p. 82. 
155 A visão portuguesa de mundo, segundo Holanda, se manifesta de modo cabal, na literatura, sobretudo na 

poesia, deixou seu cunho impresso nas mais diversas esferas de atividade portuguesas , mormente (...) o da 

expansão colonizadora. In: HOLANDA, Op. cit., p. 82. 



79 

 

congregar energias em função de um objetivo que transcendia à realidade presente, 

permitindo que certas regiões mais elevadas da abstração e da formalização cedessem o 

primeiro plano às situações concretas e individuais (...) cabe relacionar o “realismo”, o 

“naturalismo” de que deram tamanhas provas os portugueses no curso da história
156

. 

Isto, posto de outro modo, poderia significar que mesmo o aspecto formal dos 

símbolos, dos ritos e ações, corresponde a uma necessidade concreta. Portanto, uma cultura 

apegada aos ritos e formas, faria desses recursos instrumentos de seu fazer histórico, na forma 

de um “formalismo pragmático” ou “pragmatismo das formas” – que devem ser vistos como 

partícipes nos conflitos e contradições sociais, e daí historicizadas. Na capitania do Piauí, no 

século XVIII, manifestou-se como exercício de poder, disciplina e legitimação. Retomando a 

citação de Vieira apud Holanda, a forma das coisas vistas na natureza, como estrelas ou 

constelações, ou projetadas sobre ela, como as cidades e casas (a despeito do que tragam na 

parte interior), dá-nos a entender uma maneira de ordenar o mundo e projetar sobre ele uma 

intencionalidade, portanto, fazer influência. É provável que a eficiência do império fosse 

buscada na evidência estética e na formalidade dos ritos do poder religioso e secular, que 

eram em si uma maneira de lavor e de elaboração cultural sobre o mundo físico e as relações 

sociais. Em meados do século XVIII, sobretudo com as reformas pombalinas, Portugal viveu 

intensas disputas entre diferentes formas de ver e tentar ordenar o mundo. Schwarcz atribui ao 

século XVIII a função de 

 

Boa moldura para pensar nos contrastes colocados em cena, diante da 

relativa calmaria política experimentada por Portugal: a luta entre a 
religiosidade imperante e os novos modelos racionalistas, que preconizavam 

a lógica, por oposição às crendices; o conflito entre agentes que pediam 

mudanças e outros que lembravam a tradição; o desejo reinante de voltar a 

ser grandioso, tendo como base as riquezas da colônia americana, e a 
nostalgia das glórias passadas. E foi justamente dentro desse quadro tenso 

que se destacaram os grandes eventos da época: a exploração da colônia 

brasileira, a descoberta do ouro no Brasil, os espetáculos cruéis da 
Inquisição, o terremoto de 1755, a reconstrução de Lisboa e a expulsão dos 

jesuítas.
157

 

 

Não obstante todos os planos arquitetados para dar cabo dos problemas, as 

contradições do mundo real sobejavam na administração colonial, onde podemos perceber o 

formal como tentativa de síntese dos valores, símbolos e forças políticas no embate histórico 

                                            
156 Idem, p. 83. 
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por ordenar e representar o mundo. A recorrência ao aspecto formal dos ritos, das roupas, das 

casas, corresponde a uma provável tentativa de se reelaborar toda uma tradição, pois o século 

XVIII, também foi um século de crises, de conflitos entre potências, de concorrência 

comercial, de catástrofes naturais, de guerras encarniçadas pelo poder na Corte, de derramas, 

de declínio do comércio e esgotamento das minas. O drama português, entre conservar a 

tradição e modernizar-se, pode ser verificado na troça que lhe faziam intelectuais de outras 

nações européias, que, aparentemente, Portugal tentava imitar. As reformas de Pombal, 

consistiam no esforço de um ex-diplomata que servira em Londres, sem raízes na fidalguia, 

para modernizar um Estado que deveria concorrer com o resto da Europa no comércio, e,  de 

repente, se via no embate das civilidades setecentistas como a etiqueta e os costumes. De 

acordo com Schwarcz et al, o ouro brasileiro não modificaria certas estruturas e atrasos 

resultantes da conjuntura local: No início do século XVIII comprou-se até roupa velha, não 

obstante a indignação da câmara de Lisboa, que reagia dizendo que as casacas, camisas e 

lençóis poderiam ter pertencido a tísicos e leprosos. Segundo a mesma autora, em Portugal, 

tudo quanto exigisse maior técnica era importado, uma vez que sua manufatura era pouco 

desenvolvida
158

. Sem descartar tal afirmação, outra hipótese é de que reinava uma ânsia por 

corresponder aos gostos de vizinhos considerados requintados. 

 

A cidade de Lisboa estava inundada de produtos do exterior e a voga, que 
começara com as elites, chegava inclusive aos gostos populares. Os 

portugueses buscavam mais e mais viver e se vestir à européia, costume que 

não levava a um incremento imediato nas técnicas de produção.
159

 

 

A preocupação com as aparências pode ter tomado parte nas disputas da Europa 

setecentista, tocando num aspecto sensível da tradicional sociedade portuguesa, 

principalmente quando se coloca em questão um lusitanismo fundado no ritualismo católico. 

Era precisamente este o mote para  as críticas de escritores racionalistas, como informa 

Schwarcz et al:.  

 

Se os próprios portugueses reconheciam o parco desenvolvimento das artes e 

ciências no país, a representação no exterior não era melhor. No restante do 
continente europeu guardava-se uma imagem um tanto negativa do reino 

lusitano; muitas vezes escritores racionalistas recorriam ao caso português 

quando queriam fazer troça ou falar mal da religiosidade popular. Voltaire, 

por exemplo, dizia que o monarca D. João V (...) “Quando queria uma festa, 
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ordenava um desfile religioso. Quando queria uma construção nova, erigia 

um convento. Quando queria uma amante, arrumava uma freira.” Se nem 

tudo é verdade, o certo é que sempre sobra um pouco de realidade em um 
chiste. (...) Voltaire, no Cândido, revolta-se contra a decisão dos “sábios” da 

Universidade de Coimbra, que, depois do terremoto de Lisboa, acharam por 

bem realizar um auto-de-fé: “O espetáculo de algumas pessoas queimadas 
em fogo lento, em grande cerimonial, era um meio infalível de impedir a 

terra de tremer”
160

 

 

Tudo era motivo para um ritual religioso, não só nas desgraças, também nos benefícios. 

No Piauí, depois do atentado ao rei D. José
161

, o governador João Pereira Caldas mandou 

celebrar missa em ação de graças pela salvação e saúde do monarca, julgando que todos 

vassalos fiéis deveriam ser gratos por tal milagre, quanto mais ele a quem o soberano havia 

honrado com um cargo, como deixou registrado em sua correspondência: 

 

... me julguei na dita obrigação, e na de promptamente, e sem mais demora, 
me mostrar agradecido a Deos Nosso Senhor, com as públicas e devotas 

demonstrações com que os Católlicos costumam reconhecer os benefícios do 

Céo, fazendo celebrar, na Igreja Paroquial desta Villa, uma acção de Graças, 
que foi seguida de outra, com que o Desembargador Francisco Marcelino se 

desejou também mostrar agradecido ao mesmo Deos; e a esta imitação fez a 

Camera o mesmo, salientando porem as suas demonstraçoens com hum 
acórdão que formou para todos os annos no dia 3 de abril se fazer huma 

procissão devoto em memoria do sobredito benefício
162

 

 

É possível que o desembargador, o governador e os vereadores da Câmara de Oeiras 

estivessem interessados em autopromoção. O ritual distinguia socialmente os seus autores, e, 

podemos crer, reafirmava lugares sociais e compromissos. Isto ficou evidente em outros 

momentos da vida política revelando uma tensão social latente. A viabilidade de fazer 

sucessivas missas e criar uma data anual para procissão, revela particularmente a naturalidade 

com que tais rituais passavam a fazer parte da vida das pessoas. 

Não é possível concluir que a formalidade pragmática e a distinção pela evidência 

formal, sejam um traço marcante na tradição de Portugal mais do que na de outras nações, 

muito embora o catolicismo que dominava a vida social portuguesa possa ser caracterizado 

como extremamente formalista, ritualístico e espetacular. Contudo, pode-se dizer que a 

                                            
160 Ibidem. 
161 Em 3 de setembro de 1758 o rei sofreu um atentado grave, quando voltava da casa de sua amante, a esposa do 

Marquês Luís Bernardo de Távora, de família influente na corte. Nas apurações conduzidas por Pombal ficaram 

culpados alguns membros da aristocracia que lhe era opositora, e, mais tarde, os jesuítas foram envolvidos no 

crime.  
162 Ofício do governador do Piauí ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, 13 de março de 1760.. AHU_ACL_CU_016, cx. 07, D. 407. 



82 

 

preocupação com as formas dos símbolos, objetos e rituais se manifestou na capitania do 

Piauí de forma bastante influente. Foi grande a decepção do governador, quando fixou edital 

para preenchimento do quadro de oficiais da capitania e não houve interessados em se 

honrarem servindo ao rei. Nunes assinala que: 

 

Para o preenchimento do quadro de oficiais, fez publicar edital de 

concorrência dos postos de tenente-coronel a furriel, esperando que fossem 

muitos os pretendentes. Nenhum dos moradores da Capitania inscreveu-se, e 

João Pereira Caldas viu-se constrangido a convidar estes brutos para se 

candidatarem aos postos com que  S. Maj.  os quer honrar.
163

 

 

 Para compor as tropas militares, mediante a resistência da população em incorporar-se a 

elas, o rei viu por bem oferecer uma série de privilégios e distinções, não obstante evitasse 

fazer acompanhar tais honrarias com pagamento de soldo. Eram as próprias honrarias uma 

forma de pagamento: 

 

...sou servido que levantareis logo um regimento de cavalaria auxiliar 

composto de dez companhias de sessenta praças cada uma, incluídos os 

oficiais. Assim a estes, como aos soldados, hei por bem fazer-lhes mercê, de 
que gozem dos mesmos privilégios, liberdades, isenções e franquezas, de 

que gozam os oficiais e soldados das tropas pagas. E que posto que somente 

o sargento-mor e ajudante hajam de vencer soldo, não obstante isto, possam 

todos requerer despachos de mercê como os oficiais do regimentos de 
cavalaria deste reino, sem embargo do decreto de 1706, que o proíbe,  e que 

até possam usar de galões no chapéu e uniforme, não obstante, que também 

se acha proibido aos auxiliares do mesmo reino. 
164

 

 

Constituía-se sem dúvida, uma tropa para dar na vista, por outro lado, visava atrair os 

moradores da capitania para o serviço régio, tanto na aparência quanto nas atitudes. O que o 

rei lhes oferecia em termos distinção formal era aquilo que havia de caro nos valores do reino. 

Com isso, tentava superar as oposições de uma cultura rebelde. 

Em ofício ao governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão, datado de janeiro de 

1764, Caldas presta contas de sua atuação na capitania, expondo as medidas que adotara no 

governo do Piauí: Uma delas foi o estabelecimento da companhia de dragões, que Sua 

Majestade mandou criar; com que tenho desde então desvelado excessivamente, para reduzir 

ao asseio e disciplina em que presentemente se acha
165

. Buscava-se, aparentemente, uma 

                                            
163 Nunes, Odilon. Pesquisas para a história do Piauí. 2ª. ed., Vol 1. Rio de Janeiro: Artenova, 1975, p.106. 
164 Carta Régia dirigida a João Pereira Caldas, em  29 de julho de 1759. In: COSTA, Op. cit., p. 130. 
165 Ofício de João Pereira Caldas, ao governador do Estado do Grão Pará e Maranhão, Fernando de Castro 

Ataíde Teive, em 2 de janeiro de 1764. In: COSTA, Op. cit., p. 158.  
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disciplina perceptível na uniformidade e acatamento das ordens. É possível que as patentes, 

uniformes e outros penduricalhos, servissem, ainda, para aportuguesar uma tropa que em nada 

se parecia com as tropas regulares do reino. O governador João Pereira Caldas queixava-se de 

que o regimento de cavalaria auxiliar da capitania incluía soldados brancos e mulatos pelo que 

respeita seria impossível formá-lo de outra forma. Este problema era atribuído, em parte, aos  

privilégios concedidos pelo rei: e também porque, gozando os seus oficiais e soldados de 

todos os privilégios das tropas pagas, era preciso deixar de fora pessoas que não se 

pudessem isentar dos  empregos e cargos públicos
166

.   

A partir da instalação do governo no Piauí, passou-se a viver numa sociedade em que a 

cor da pele, as vestimentas e as patentes e os mais cargos públicos, determinavam a hierarquia 

social, com honrarias e privilégios. Não é difícil que algumas camadas da população logo 

compreendessem que negar sua origem étnica facilitasse sua vida na sociedade que se 

formava.  Escreveu o governador sobre os habitantes da capitania: 

 

O meu conceito sobre o préstimo dos homens desta capitania é muito 
restrito; e por isso só devo dizer a V. Exa. a este respeito que entre eles os 

menos maus são os que se acham empregados nos postos, que nas mesmas 

relações se contém, sendo os mais graduados os que mais se escolheram.
167

 

 

Fica evidente alguma forma de seleção na composição das tropas, com maior rigor para 

escolha dos postos mais elevados, ou seja, os oficiais de maiores patentes. Mas qual seria o 

critério de préstimo usado pelo do governador? Em seguida ele expõe: 

 

A povoação desta capitania é tão diminuta, que me parece impossível 
observar a sobredita real ordem na parte que respeita à indicada separação de 

classes. Da gente livre, a que pertence a classe dos pretos, é tão pouca, que 

com ela não se pode certamente formar corpo de separação, porque nem 
ainda nas maiores freguesias haverá homens desta qualidade para uma 

mediana companhia. Os mulatos são aqui em maior número, mas entre eles 

há muitos que se têm em melhor reputação. Os brancos finalmente são 

menos que os sobreditos mulatos, e de tal forma que nem naquela companhia 
de dragões pagos, que aqui há, pude conseguir conservá-la sem muita 

mistura. Demais, neste sertão, por costume antiqüíssimo, a mesma estimação 

têm brancos, mulatos e pretos, e todos, uns e outros, se tratam com a 
recíproca igualdade, sendo rara a pessoa que se separa deste ridículo sistema, 

porque se seguirem o contrário expõem suas vidas.
168

 

 

                                            
166 Carta do governador João Pereira Caldas ao  Conselho Ultramarino, outubro de 1766. In:  COSTA, op. cit., 

p. 167. 
167 Ibidem. 
168 NUNES, op.cit, ,, p. 167-168.  
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Tratava-se de intervir sobre a cultura material e no comportamento da população, a 

partir de uma crença de superioridade racial e cultural. A civilidade maquiada com patentes, 

chapéus, galonas, títulos, procurava passar da resistência ao Estado a uma “civilidade” dócil 

dos súditos de Sua Majestade. Em última instância, o que se tentava modificar eram os modos 

de viver dos habitantes do sertão por meio de uma política racial que empregava critérios 

étnicos na tentativa de estabelecer a hierarquia social.  Quanto ao antigo costume de 

tratamento igual entre brancos, mulatos e pretos, não significa uma sociedade sem preconceito 

racial, mas alguma solidariedade necessária à própria sobrevivência, tendo-se em vista o 

processo de ocupação do território com a organização dos primeiros currais de gado, como 

também de miscigenação pela violência. Em segundo lugar, deve-se admitir de que o olhar do 

governador pudesse se enganar quanto às formas de tratamento entre os habitantes locais, pois 

pretenderia ele a distância física entre homens de diferentes cores, sem notar outras distâncias 

possíveis no tratamento entre as pessoas, além do quê, poderiam elas mesmas negar sua 

origem étnica. Além disso, as pessoas expunham suas vidas por questões de honra, quando a 

situação envolvia a defesa da auto-imagem. Segundo Odilon Nunes, no fim do século XVIII: 

 

... dizia um governador que “esses povos são inteiramente diferentes do da 

Europa, e mesmo do de toda a América; não há uma só pessoa desde o 
porteiro ao senhor da fazenda ou roça que se não julgue nobre e fidalgo e 

que não pense pode fazer quanto quiser, reputando crime de morte logo que 

se lhe faltou à menor de suas vontades. 
169

 

 

A indignação despertada por uma discriminação no tratamento entre uma população de 

pretensos fidalgos, talvez constitua um aspecto pelo qual se pode chamar de portuguesa a 

colonização portuguesa. Por outro lado, português não significava súdito, e outra contradição 

se instalava no modo de ser da população sertaneja naquele momento. As referências culturais 

portuguesas, no entanto, não estabeleceram no Piauí uma relação direta com a submissão 

pretendida, ou, com a honra no serviço régio, como queria a Coroa. João Pereira Caldas 

reclama que na formação das companhias de ordenanças aproveitava-se toda a casta de gente 

livre, ou seja, todas as misturas raciais, e, mesmo assim, não se fixavam em seus postos. Não 

interessava servir ao Estado. Queixava-se o governador que: De toda a sobredita gente, é 

porém ainda muito menor o número da persistente, porque fora daquela que se acha 
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estabelecida, a mais entra e sai, como bem lhe parece, e segundo mais convém aos seus 

interesses;(...)
170

 . 

Em ofício datado de 19 de junho de 1760, o secretário de Estado da Marinha e Ultramar 

informava ter levado ao conhecimento do rei a dificuldade de se encontrarem pessoas para a 

composição dos corpos militares, e que o rei mandava louvar o fato de Caldas não propor 

pessoas indignas para um cargo importante como o de Tenente-Coronel que permanecia vago. 

Porém, tendo noticia de João do Rego Castelo Branco no combate ao gentio, pareceu 

conveniente que este fosse ocupar o posto, por ser tão idôneo como afirmara Caldas em 

correspondência anterior. A dificuldade se dava em que João do Rêgo também era tão pobre 

que não poderia deixar um posto remunerado, de capitão, para ocupar o de Tenente-Coronel  

da Cavalaria Auxiliar, que não recebia soldo. Pereira Caldas, havia apresentado reservas em 

remunerar o cargo devido ao risco de todos os oficiais auxiliares do Brasil requererem o 

mesmo benefício. Diante desta dificuldade, Furtado propõe o seguinte estratagema: 

 

... só pode  haver um meyo de ajudar vossa Mercê o dito João do Rego 

largando lhe a administração de alguma das Fazendas pertencentes a 

qualquer das duas capellas que virão  descriptas no Mappa do seqüestro dos 

jesuítas a qual renda pouco mais ou menos o soldo que poderia ter, para se 
utilizar della enquanto o mesmo Senhor [rei] não mandar o contrário. Dando 

se lhe o título que se costuma dar aos demais administradores sem diferença 

alguma, impodo lhe vossa Mercê a obrigação de sigilo sob pena de retirar a 
administração; e ordenando vossa Mercê particularmente ao Provedor da 

Fazenda Real que lhe mande dar quitação para Sua descarga sem contudo o 

obrigar aos pagamentos porque o preço delles se abonará ao Ministro por 
ordens de vossa Mercê sem que declare que entrega as concorrentes quantias 

para despesas do Serviço Real de que tem dado conta a Sua Majestade o que 

vossa Mercê na conformidade do referido fará executar.
171

 

 

Para se evitar a criação de um precedente que desestabilizaria a relação com os demais 

oficiais do restante da colônia, promovia-se em segredo no seio do Estado um meio de 

remediar a pobreza de João do Rêgo. Desse modo, ascendeu na hierarquia social o Tenente-

Coronel João do Rêgo Castelo Branco. Esta era uma das contradições de um Estado que 

pretendia levar lei e ordem ao sertão, mas transgredia as próprias normas. Contudo, 

mantinham-se as aparências, omitindo e manipulando as ações no interior do aparato 

administrativo. 

                                            
170 COSTA, p. 168. 
171 Cópia de ofício de Francisco Xavier de Mendonça Furtado ao governador do Piauí, João Pereira Caldas, 

datado de 19 de junho de 1761. AHU_ACL_CU_018, cx. 08, D. 458 
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O estabelecimento de um governo no Piauí significou a transformação da hierarquia 

social, com a constituição de novos modelos de comportamento, novas referências e metas 

sociais que passaram a ser aspiradas por um grupo que tomava ares de elite.  É possível 

percebê-lo desde as cerimônias que marcaram a posse de João Pereira Caldas como 

governador da Capitania do Piauí. Para reforçar a hierarquia pretendida na capitania, fazia-se 

necessária toda a pompa que viesse revestir de oficialidade e respeito a instalação de um 

governo. O ritual público que se realizou na chegada de Caldas visava legitimar o poder 

político, e, assim, sobrepujar os desvios cometidos por moradores e integrantes da 

administração colonial. De tal modo que as formalidades tiveram início antes mesmo que 

João Pereira Caldas entrasse na Vila da Mocha, sede do governo. No dia 16 de setembro, ele 

pernoitou no sítio Olho d’Água, a uma légua de distância da vila, de onde emanaram as 

primeiras notícias da sua presença. Provavelmente, não chegou em hora muito avançada, pois 

houve tempo para que sua entrada na vila, no dia seguinte, fosse preparada com a mobilização 

das tropas militares, dos vereadores e das pessoas distintas da terra. Segundo memórias 

redigidas pelo secretário do Governo, Joaquim Antunes, havendo na manhã do dia seguinte 

ali concorrido diferentes pessoas das distintas da terra, o aclamaram todos
 172

 e o 

conduziram até o Riacho da Mocha, onde João Pereira Caldas apeou de sua montaria e 

cumprimentou os vereadores que o aguardavam. Ainda na passagem do riacho, ouviu discurso 

proferido por um dos vereadores e foi ao mesmo tempo cortejado com as continências e 

descargas [salva de tiros] das tropas pagas, e de ordenanças, que também ali se achavam 

postadas
173

. Ecoava pela primeira vez nas imediações da Mocha a presença da autoridade que 

viera trazer, com pompa e circunstância, a disciplina e o controle do Estado. Entrando na vila, 

João Pereira Caldas foi até a igreja, onde fez oração, acompanhado dos membros da Câmara e 

da gente principal. Em seguida, dirigiu-se a uma casa que lhe estava reservada, onde enfim se 

recolheu com todo o referido cortejo. Naquela noite de 17 de setembro e nas duas noites 

seguintes, houve o costumado obséquio das luminárias que em semelhantes ocasiões se 

pratica
174

. Trata-se não só de uma honraria a quem recebe tal homenagem, mas, ainda, de 

causar impressão sobre a população da cidade. Na imaginação do marquês de Pombal, por 

exemplo, ao descrever os benefícios que as populações de São Luíz do Maranhão e Belém do 

                                            
172 Memória da formalidade que se observou na entrada e posse do primeiro governador desta capitania o Il°. 

Sr. João Pereira Caldas, redigida por Joaquim Antunes s/d.. In: COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica 
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Pará iriam auferir com a criação da Companhia Geral do Comércio, firma em carta a 

Mendonça Furtado, que: 

 

Com o que, meu irmão, se eu fosse mais fácil de persuadir, lisonjear-me-ia 
de que logo que vós participásseis aos habitantes desse Estado no sobredito 

plano o título de sua redenção, seria tudo, nessas duas cidades, alegria, 

repiques dos sinos, luminárias e conversações sobre os lugares que seriam 
mais próprios para erigirem as estátuas de El-Rei Nosso Senhor.

175
 

 

Formalidades como estas aparentam estar ligadas à idéia de implementação de consenso 

acerca do poder político e das ações de governo. No caso da posse do governador, tais 

formalidades se estenderam por alguns dias, até a cerimônia da posse que se realizou em 20 

de setembro. Podemos imaginar que durante os dias que antecederam a cerimônia oficial, a 

Vila da Mocha tenha sido palco de intensa movimentação. Rememorando sua posse, Pereira 

Caldas informa a Francisco Xavier de Mendonça Furtado que chegou ao Piauí no dia 17 de 

setembro, sem lhe ocorrer que no dia 24 era o dia de Nossa Senhora das Mercês, e, faltando 

quem o lembrasse, também era o aniversário da posse de Furtado no governo do Estado do 

Pará, e que ele poderia ter escolhido a mesma data para a sua no Piauí. Assim, explica: 

 

... para esta aceleração comcorreu muito a compaxão que me causou ver que 
se achavão aqui muitos moradores desta capitania, que faltando as suas 

cazas, estavão me esperando, e ainda que os mandava logo recolher a ellas, 

não quizerão fazer sem que eu tomasse primeiro posse, na qual me assistirão 

os desembargadores Francisco Marcelino, e ouvidor geral, que de véspera 
havião chegado do Parnagoá.

176
 

 

Nos três dias entre a chegada e a posse, as pessoas mais influentes da sociedade local 

concorriam até a casa onde se achava o governador nomeado por Sua Majestade. Neste 

ínterim, provavelmente, as autoridades tenham se ocupado com os preparativos da cerimônia. 

É possível que estivesse sendo confeccionado o próprio pálio sob o qual o governador seria 

conduzido. De modo que na tarde do dia 20, compareceram à residência destinada a João 

Pereira Caldas o corpo do Senado, precedido do desembargador ouvidor-geral da comarca, e 

toda a nobreza da terra. Os vereadores haviam escolhido entre as pessoas consideradas mais 

distintas, aquelas que o conduziriam sob um pálio até Câmara. A princípio, pálio era insígnia 

e último ornamento das vestiduras sacerdotais dos Sumos Pontífices, Patriarcchas, 

                                            
175 Carta de Sebastião José de Carvalho e Melo. Lisboa, 12 de maio de 1755. In: MENDONÇA, M. C. A 
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Arcebispos...
177

, como informa Raphael Bluteau. Originalmente o pálio continha quatro cruzes 

vermelhas sobre um tecido feito em lã branca, de dois cordeiros que se tosqueavam para este 

fim, e se oferecia anualmente no altar da Igreja de Santa Inez, em Roma. Representava o 

cordeiro que o bom pastor Jesus Christo traz nos ombros. Com o tempo, este símbolo 

religioso passou a dignificar também o poder secular. Bluteau ainda informa que: 

 

Pallio. He a modo de sobreceo de hú leyto (...) preso no alto de huas varas, 
debaixo do qual leva o Sacerdote o Santissimo Sacramento em procissões, & 

outras funções Eclesiasticas. Tambem em certas occasioens se vão receber 

os Príncipes Eclesiasticos, ou seculares debayxo do pallio. Algus Autores de 
Diccionarios lhe chamão Umbella, & umbraculum; porém nem hum; nem 

outro he propriamente pallio neste sentido.
178

 
 

 

Portanto, o que define o pálio não é seu aspecto ou função de simples abrigo, mas o uso 

e a ocasião. Está ligado aos rituais públicos, como a procissão, e às honras com as quais eram 

recebidas as autoridades eclesiásticas ou seculares. O autor das memórias da posse de Pereira 

Caldas não informa se alguém mais dividiu com ele o pálio. Um dos vereadores discursou, e 

podemos imaginar que, enquanto isso, Pereira Caldas abrigava-se sob o pálio sustentado nas 

extremidades pelas pessoas distintas da terra. Apenas estar próximo ao pálio já era coisa de 

grande monta. Na década de 1770, nas desavenças entre o ouvidor Antonio José de Morais 

Durão e o governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, o pálio aparece como 

instrumento de disputa política. Entre as acusações que pesaram sobre o ouvidor, consta que: 

 

Os insolentes provimentos ou capitulos de correição que este ouvidor deixou 
nos livros daquele Senado, em o último proíbe ao mesmo Senado que admita 

em procissões que pessoa alguma de qualquer qualidade, ou graduação que 

seja, vá entre o corpo do mesmo Senado e o pálio, querendo assim mostrar 
que o governador não deve tomar aquele lugar, pois o seu empenho foi 

sempre destruir a autoridade daquele governador e dos generais...
179

 

 

Se o uso do pálio poderia servir para destruir a autoridade de um governador, no 

momento da posse de Pereira Caldas, ao lado de outras formalidades, serviu para instituí-la. É 

                                            
177 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 

1712 – 1728. Disponível em: 
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possível imaginar que na posse de João Pereira Caldas a maioria do público presente 

encenava seus papéis sob do ardor sol de setembro, em meio às especulações que faziam 

acerca dos desdobramentos daquele ato. O ritual refletia a organização social e pactuava as 

relações de poder. Um vereador discursou em frente à casa em que estava o governador, 

enquanto este ficou sob o pálio que era sustentado nas extremidades por membros da nobreza 

da terra. O cortejo prosseguiu até  a Câmara, onde se deu a posse oficial, “em virtude da sua 

patente e carta credencial que com aquela ali juntamente apresentou”
180

. O ritual que se 

executava vinha conferir força e gravidade às determinações régias presentes no texto da 

Carta Patente. Eis um trecho do texto que determinava ao governador estabelecer nas vilas 

que devia criar: 

 

... o regular alinhamento e a forma de Governo civil que devem ter, segundo 

a capacidade de cada uma delas; na mesma conformidade que se acha 
praticado no Pará e Maranhão, com grande aproveitamento do meu Real 

serviço, e do bem comum dos meus Vassalos. Nomeando logo e pondo em 

exercício, naquelas novas Povoações as serventias dos Ofícios das Câmaras 
da Justiça e da Fazenda; elegendo para elas as pessoas que vos parecer mais 

idôneas: Não permitindo por modo algum que os Regulares, que até agora se 

arrogam o governo secular das ditas Aldeias, tenham nele a menor 
ingerência contra as proibições do Direito Canônico e das Constituições 

Apostólicas, e dos seus mesmos Institutos, de que sou Protetor nos meus 

Reinos e Domínios: Não permitindo requerimento ou Recurso algum que 

não seja para minha Real Pessoa: não obstante o qual, procedereis sempre 
sem suspensão do que nesta, e nas referidas Leis e Ordens se acha 

determinado.
181

 

 

 

Tal documento é, com variação de algumas palavras, do mesmo teor da Carta Régia 

datada de 1759 que F. A. Pereira da Costa cita na  Cronologia Histórica do Estado do 

Piauí.
182

 Vários documentos e suas cópias podem ser encontrados em arquivos de diferentes 

órgãos da administração colonial. O historiador Marcos Carneiro de Mendonça, organizador 

da obra em três volumes que reúne a correspondência de Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, intitulada A Amazônia na Era Pombalina, chamou este texto de Carta Patente de 

Nomeação , datada a 29 de julho de 1758. Consta um trecho de igual importância, que não 

                                            
180 Memória da formalidade que se observou na entrada e posse do primeiro governador desta capitania o Il°. 

Sr. João Pereira Caldas, redigida por Joaquim Antunes s/d.. In: COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica 

do Estado do Piauí. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p.133. 
181 Carta Patente de nomeação do governador da Capitania do Piauí, João Pereira Caldas,  29 de julho de 

1758. In:  MENDONÇA, M. C. de. A Amazônia na era pombalina. Tomo III. 2ª. Ed. Brasília-DF. Senado 

Federal. 2005. p. 393-395. 
182 Costa, op. cit., p.130. 



90 

 

aparece na Cronologia Histórica de Pereira da Costa.  Nele, o rei D. José afirma que para os 

postos militares deveriam ser preenchidos pelas pessoas mais nobres e distintas por 

merecimento e por costumes que achardes na Capitania, escolhendo entre os que lhe 

parecerem mais idôneos. Reafirmou que agisse em comum acordo com o desembargador 

Francisco Marcelino de Gouveia. E, ainda, determinou o rei também: 

 

E tudo o referido executarei de piano, e sem figura de juízo; não obstante 
quaisquer outras Leis, Regimentos, ou Ordens que sejam em contrário; que 

todas hei por derrogadas, para esses efeitos somente. Escrita em Belém 

[Palácio de Lisboa], a vinte e nove de julho de mil setecentos e cinqüenta e 
oito.

183
 

 

Este documento delineava as principais obrigações do governador, ou seja, as 

prioridades do império nos seus planos para a Capitania. Todo o ritual que envolveu a posse 

dava legitimidade para que o governo instalado pudesse atuar, não obstante os obstáculos que 

encontrasse em seu caminho. Provavelmente por esse motivo o rei determina que leis e ordens 

por ele dadas em contrário, ficavam derrogadas para os efeitos daquelas determinações a 

serem cumpridas no Piauí. 

 Após apresentar sua carta patente, dirigiu-se o governador com igual formalidade a 

render a Deus as graças, na igreja paroquial
184

. No percurso entre a Câmara e a igreja 

recebeu homenagens através da continência e descargas das tropas que estavam formadas na 

praça. E por fim se recolheu às casas da sua residência com toda a indicada cerimônia, e 

ainda debaixo do referido pálio; que pertence ao secretário. – Joaquim Antunes
185

. O 

secretário Joaquim Antunes faz questão de registrar que o pálio pertencia a ele, trazendo para 

si alguma importância pela posse do objeto.  

Toda a encenação desenvolvida estava carregada de significados, desde a recepção dada 

no sítio Olho d’Água dias antes. A eficiência do novo governo dependia de que os moradores 

reconhecessem a autoridade do Estado personificada em João Pereira Caldas. Recebendo o 

governador no sítio Olho D’Água, as pessoas distintas da terra acenavam cordialmente para o 

poder que se instalava, fosse por algum interesse ou por temor. De qualquer modo, pode-se 

supor, interessava estar em boa conta com o governo que se instalava. 

                                            
183 Carta Patente de nomeação do governador da Capitania do Piauí, João Pereira Caldas,  29 de julho de 

1758. In:  MENDONÇA, op. cit., p. 393-395. 
184 Memória da formalidade que se observou na entrada e posse do primeiro governador desta capitania o Il°. 

Sr. João Pereira Caldas, redigida por Joaquim Antunes s/d.. In: COSTA, F.A. Pereira da. Cronologia Histórica 

do Estado do Piauí. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p.133. 
185 Idem. 
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O ritual que agrega sujeitos distintos e diferentes interesses, pode representar um pacto 

entre o Estado e as pessoas distintas da terra, homens de maior influência como os criadores 

de gado, os membros do Senado da Câmara,  a força militar. É interessante ressaltar que a 

população pobre composta por lavradores, vaqueiros, escravos e mesmo os religiosos não são 

mencionados no documento. Talvez, porque o tipo de relações de poder que se pretendia 

estabelecer os dispensasse daquele ritual. No caso da Igreja, num período de maior laicização 

das relações políticas, esta aparece numa posição coadjuvante, visitada pelo governador na 

sua chegada no dia 17 e ao final da cerimônia de posse no dia 20. A pessoa do vigário fica 

incógnita neste documento. Quanto à população pobre, é bem provável que estivesse presente, 

assistindo toda a movimentação. O silêncio sobre a população nos documentos talvez possa 

ser tributada à dificuldade das autoridades em lidar com a composição étnica dos súditos de 

Sua Majestade, mais uma das contradições de um Estado que se orientava para constituir a 

nação a partir dos seus habitantes naturais, e que tinha reservas em oferecer os postos mais 

altos aos não brancos.  

A deferência empregada no ritual quando os distintos da terra seguram o pálio e 

conduzem o governador aos diferentes locais de cerimônia, sem dúvida marca a aproximação 

das elites locais em relação à nova estrutura de poder. Em setembro de 1761, os vereadores da 

Mocha enviaram um ofício ao secretário de Estado do Ultramar, no qual agradecem ao rei 

pela criação do governo na capitania e instalação das vilas. Na ocasião, revelam que a ruína 

da capitania decorria dos escândalos que nela se cometiam. 

 

Foi S. Maj. Servido criar o novo governo desta capitania e com ele fez cessar 

alguns escândalos que padecíamos como a V. Ex. terá sido presente, 

achando todos naquela providência os meios mais próprios de sua quietação, 
do seu recurso e da sua ruína; provendo-se assim de remédio tantas queixas 

passadas (..) porque da cobiça procedeu a ruina da capitania.
186

 

 

O documento não menciona quais eram os escândalos a que se referem os vereadores, 

porém, há diversos registros de que ex-ouvidor do Piauí, José Marques da Fonseca Castello 

Branco, foi alvo de sindicâncias em virtude do desvio de dinheiro público e das intrigas que 

realizava, o que muito preocupou Mendonça Furtado quando esteve no Governo do Estado do 

Grão-Pará e Maranhão. José Marques não agiu sozinho, e, provavelmente, ocupando um 

cargo de administração da justiça tenha estabelecido algumas amizades. É possível que os 

                                            
186 Ofício dos vereadores da câmara da Mocha ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco 

Xavier de Mendonça Furtado, 21 de setembro de 176.  AHU_ACL CU_018, Cx. 8, D. 490. 
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vereadores, conhecedores das precauções que lhe cultivava o Secretário de Estado, tenham 

mencionado a cobiça como causa da ruína da capitania para se situarem bem na nova ordem 

que se instalava, posto que João Pereira Caldas, homem da confiança e de estreitas relações 

com Mendonça Furtado, viera para dar eficácia às leis. Assim, para a constituição das novas 

sociabilidades implicadas na formalidade de um governo instalado e na presença de um 

governador, seria interessante demonstrar simpatia com os homens de maior prestígio no 

Estado. Sobretudo numa época de correções, residências e sindicâncias. Furtado foi o mentor 

de João Pereira Caldas, a quem dirigiu extenso documento discorrendo sobre as estratégias 

que deveria adotar para o sucesso de sua missão na Capitania do Piauí
187

. Também 

recomendou ao ministro Sebastião José de Carvalho e Melo que as fazendas tomadas dos 

jesuítas fossem distribuídas para aplacar possíveis resistências à sua expulsão dos domínios 

portugueses. Esta distribuição deveria ser feita através de uma junta onde tivesse assento um 

dos nobres da terra, para convencer das benesses que poderiam colher da oportunidade que se 

abria: 

 

Nesta forma não haverá muitos queixosos, e verão os povos que até os 

atendem tendo na Junta da Repartição uma pessoa da sua terra nobre, e que 

se não falta a meio algum que possa concorrer para os atender e fazer felizes, 

e no exórdio da carta firmada pela real mão de S. Maj., que deve vir para 
este fim, se pode introduzir algumas palavras que os façam compreender 

bem a piedade com que a paternal clemência de S. Maj. olha para o seu 

sólido estabelecimento. Isto é o que eu compreendo que é mais conveniente; 
o que S. Maj., porém, determinar, será certamente melhor e o mais seguro.

188
 

 

Outra estratégia adotada pela Coroa para combater a influência jesuíta foi a denúncia. 

Na luta contra o poderio da Companhia de Jesus, estava em foco o apoio dos moradores da 

capitania, e, para conquistá-lo, propõe-se comprá-los com as riquezas dos mesmos religiosos: 

 

Edital. Sua Majestade foi servido ordenar por aviso da Secretaria de Estado 

de nove de junho do presente ano, que em observância da Lei de Proscrição 

dos jesuítas de três de setembro de mil setecentos e cinqüenta e nove, se faça 
declarar por Editais, que todas as pessoas que descobrirem bens ocultos dos 

jesuítas, sejam em ouro, prata ou em efeitos, se darão em prêmio os mesmos 

bens aos descobridores, repartindo-se igualmente por eles sem mais 

descontos que dos quintos à Casa da Fazenda Real, por mais importantes que 
seja o descobrimento que se fizer, e estas declarações se poderão fazer 

perante o Desembargador Ouvidor Geral desta capitania, ou Desembargador 

                                            
187 COSTA, op. cit., p.147. 
188 Carta de Francisco Xavier de Mendonça Furtado para Sebastião José de Carvalho e Melo. Mariuá (Pará), 22 

de novembro de 1755. In: MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era Pombalina. Tomo III. 2ª Ed. Brasília-DF: 

Senado Federal, 2005, p. 49. 
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Intendente Geral das colônias, contanto que se justifiquem pela corporal 

apreensão, e também se entregarão os prêmios aos descobridores, ficando 

sempre ocultos os autos das mesmas declarações, e as quitações que delas se 
derem dos referidos prêmios, e para que chegue à notícia de todos esta Real 

determinação de mandado de Sua Excelência, fiz passar este Edital que se 

fixará nas partes mais públicas desta cidade, e mais Capitania do Estado, o 
qual vai por mim assinado. Pará, vinte e cinco de agosto de mil setecentos e 

sessenta e um. O Secretário de Estado Marcos Monteiro de Carvalho.
189

 

 

Tal medida estendia-se, ao que parece, às demais capitanias. É difícil avaliar seus efeitos 

sobre os ânimos da população. Mas a lógica do edital oferece uma amostra da linha de 

atuação do Estado. Tratava-se de comprar a população, promover a ruptura de interesses mais 

antigos para implantar novos pactos. O Estado, que até então estivera ausente da vida das 

pessoas, teria pela frente a resistência dos antigos costumes e práticas sociais. Como remédio, 

procurava-se criar novos costumes e novas práticas, instituir, talvez, novos valores, ou atuar a 

partir daqueles valores que se supunha existir. Note-se que a arrematação dos quintos, ou seja, 

a arrecadação para os cofres da Real Fazenda, era uma prática a ser estimulada. Outro 

estímulo era dado à delação e à cumplicidade, fossem eles costumes novos, porque desejados, 

ou pré-existentes, porque identificados como meio eficiente de intervenção. A idéia principal 

nesta atitude da Coroa era aproximar as pessoas do Estado, mostrando os benefícios materiais 

que elas poderiam obter. Como sugerido por Mendonça Furtado em 1755, tal estratégia foi 

colocada em prática. De acordo com F. A. Pereira da Costa, parte das fazendas foi doada: 

 

... a particulares que tinham envelhecido paupérrimos no serviço do Estado: 

Água Verde, ao capitão Francisco da Cunha e Silva Castelo Branco; São 

Romão, ao tenente-coronel João do Rêgo Castelo Branco; Salina do 

Canindé, ao ajudante Caetano da Ceia Figueiredo; Salina da Itaueira, ao 
capitão Luís dos Anjos; Riacho dos Bois, ao capitão Antônio José de 

Queirós; e tatu, ao tenente Manuel Pacheco Tavira.
190

 

 

Quanto aos beneficiários, deve-se notar as patentes que antecedem seus nomes. Tais 

homens faziam parte daqueles que mais se escolheram para a formação dos corpos militares, 

para dar sustentação à nova ordem pretendida para na capitania. A política de Estado está 

demonstrada em linhas gerais na carta patente de nomeação do governador, já citada.  

                                            
189 Documento anexo ao ofício de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, secretário de estado da Marinha e 

Ultramar, ao governador do Piauí, em 9 de junho de 1761. AHU_ACL_CU_018, Cx. 8, D. 449. O edital tem 

data posterior ao ofício em que está anexado. Isto pode decorrer do sistema usado no arquivamento e 

conservação dos documentos, ou em virtude da estratégia de manter o sigilo de algumas leis que eram criadas 

para, no momento propício, executá-las, como pode ser verificado na correspondência entre Pombal e Mendonça 

Furtado, na obra: MENDONÇA, M. C. A Amazônia na Era Pombalina. 2ª Ed. Brasília-DF: Senado Federal, 

2005. 
190 COSTA, Op. cit., p. 136. 
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A Nobreza da terra aos poucos foi se tornando o principal instrumento da Coroa na 

capitania. Para ascender na hierarquia que se implantava, as pessoas mais idôneas deveriam 

conhecer os ritos da cultura lusa, ou, de modo mais direto, enquadrar-se, falar a língua de 

quem mandava. Aparentemente, quem aderiu, ascendeu socialmente. É possível identificar 

que o poder da elite local se assentou em pelo menos dois pilares. O primeiro dizia respeito às 

vantagens que o Estado lhe conferia: títulos, cargos públicos e terras. O segundo ponto de 

apoio foi o controle sobre aqueles que provessem os braços, fosse para o trabalho ou para as 

armas - dentre os agregados, escravos e índios. 

Na Capitania do Piauí, o fim do monopólio jesuíta sobre as almas e os braços indígenas 

abriu uma oportunidade de enriquecimento aos fazendeiros locais, não só por tê-los à 

disposição como mão-de-obra, o que certamente já vinha ocorrendo, mas, porque a guerra era 

sempre uma maneira de conseguir escravos e obter sesmarias das mesmas mãos benevolentes 

que obravam a libertação indígena. Juntamente com suas liberdades, os indígenas foram 

agraciados com o arbítrio para serem ou não serem amigos do rei e do governador. É o que 

podemos entender da curiosa cena em que João do Rêgo deixa uma carta pendurada em uma 

cruz plantada em pleno sertão, endereçada aos índios Pimenteira, depois de procurá-los com 

uma entrada formada por 132 homens, entre 15 de abril e 30 de julho de 1779: 

 

Moradores deste sertão das Pimenteiras “Tenho procurado vocês por três 
vezes com essa paz, que os brancos pretendem ter com vocês e só agora 

ultimamente os vim topar em tempo tal, que não pudemos conversar coisa 

alguma sobre a paz, a qual muito desejo e nem reparem vocês sobre as 
mortes que houveram de parte a parte a que eu não dei causa, antes os meus 

soldados fazendo-lhes a vocês sinais de paz, vocês os ofenderam 

primeiramente, porém, de tudo me esqueço, só por querer a sua amizade, e 
espero que vocês apenas leiam este aviso, vão os que puderem à fazenda da 

Conceição onde deixo gente para logo me irem chamar a minha casa onde 

moro; e por sinal de amigo com esta carta lhes deixo uma espada e duas 

facas: e no caso, que vocês não queiram a minha amizade, ponham-se 
prontos com muita flecha, trincheiras novas, e toda qualidade de armas, que 

souberem manejar porque eu infalivelmente para os ver, aqui os venho 

procurar para amarrar, tomar suas mulheres, e filhos, para os entregar ao 
meu Governador e ultimamente levar a chumbo, e bala, a todos os que não 

quiserem ser amigos dos brancos; e quando queiram ser nossos amigos, eu 

os irei arranchar onde há muita terra, e boa, e há muita gente vermelha; e 

também tem padre; e o meu Governador dará a vocês toda qualidade de 
ferramentas que precisarem, e tudo que vocês quiserem e vejam que isto 

tudo é verdade.” João do Rego Castelo Branco.
 191

 

 

                                            
191 Diário de Antonio do Rego sobre a entrada de 1779, citado por OLIVEIRA, Ana Stela de Negreiros. O 

povoamento colonial do sudeste do piau: indígenas e colonizadores, indígenas e resistência. Tese. UFPE. 

Refice, 2007, p.186 



95 

 

Por que deixar uma carta aos índios que andavam pelo sertão no século XVIII? Algum 

deles saberia ler? Talvez, considerando-se que os jesuítas por muito tempo estiveram no 

território do Piauí. O diário da expedição contra os índios Pimenteira, revela que numa aldeia 

encontraram-se artefatos, como fisgas de metal para ponteiras de flechas, por exemplo, que 

seriam indicativos de contato com os brancos. O que mais interessa, porém, é perceber o 

propósito desta carta, lida ou não pelos destinatários, cujo objetivo não era exatamente 

estabelecer a paz. Renato Janine Ribeiro informa que as monarquias do Antigo Regime 

gravavam nos seus canhões a inscrição última ratio regum (última razão régia), como para dar 

sorte ou justificar o apelo à força
192

. Este autor questiona se tal inscrição não se trataria de 

uma espécie de má consciência, já que as aristocracias que rodeavam os monarcas, nos 

séculos XVII e XVIII, continuavam se distinguindo mais por fazer guerra, do que pelo 

pensamento e pelo diálogo – os dois principais registros em que se considera mover a 

razão
193

, como afirma o filósofo. Para a Coroa Portuguesa, parecia importante esgotar as 

possibilidades de diálogo para então introduzir a força. O panorama cultural do iluminismo 

promovia alguns valores que forçavam os monarcas a tomar medidas preventivas para 

legitimar suas ações políticas. Várias autoridades coloniais deixaram registros desta 

preocupação nos manuscritos daquele período, reafirmando os princípios do diálogo e da arte 

mais que da força. Estas elucubrações, todavia, serviram a objetivos não declarados 

literalmente. Basta perceber que a Coroa obrou libertar os indígenas dos jesuítas, em nome de 

uma humanidade não aplicável aos negros, e, ainda, posteriormente tratou de aprisionar 

grupos étnicos inteiros em aldeamentos e vilas:  

 

... que desses prisioneiros se possa tirar alguma utilidade, vos ordeno que, 
logo que forem apanhados, sejam transportados às povoações mais remotas; 

porque dali será impossível fugirem, e nesta forma fica em observância a 

minha lei respectiva à liberdade dos índios: o que nesta conformidade fareis 
executar.

194
 

 

Assim dizia uma Carta Régia de 19 de junho de 1760. De fato, o que resultava dos 

aldeamentos de índios era a submissão a condições insustentáveis de existência. Documento 

cidado por D’Alencastre, informa o que ocorreu aos indígenas Acroá, aldeados no sítio do 

Mulato (depois São Gonçalo do Amarante): 

                                            
192 RIBEIRO, Renato Janine. A última razão dos reis: ensaios sobre filosofia e política. São Paulo, Companhia 

das Letras, 1993, p. 7. 
193 Ibidem. 
194 Carta régia de 19 de junho de 1760,  dirigida ao governador do Maranhão. In: COSTA, op. cit., p. 142. 



96 

 

 

Era contudo muito grande a fome na aldeia; porque d’esse diminuto gado, 

que lhe davam, e já sem farinha, e um só dia na semana, tiravam os que não 

eram tapuyos, para comer, e para mandar vender, como faziam enquanto 
aquelles andaram junto desta cidade (...) não podiam aturar, que os guardas, 

semi-directores, e soldados da escolta, e mais adjuntos, lhes tirassem, cada 

vez que quizessem, as mulheres para usar d’ellas como communs. E menos 
que isto ainda, que os castigos fossem muito freqüentes, e por todos dados 

por motivos leves, e muitas vezes por exercitar nelles império sómente, 

faltando-lhes todas as promessas feitas, de que tudo resultou resolveram-se 

alguns a fugir (...) a caminho buscavam sua antiga morada; porém sendo 
seguidos promptamente, foram presos uns e postos em pedaços outros, 

trazendo-se as orelhas d’esses, que se pregaram nos lugares públicos da 

aldeia, para terror dos que não fizeram movimento algum naquella 
ocasião.

195
 

 

O líder Acroá, Bruenk, fora pedir apuração dos fatos ao governador e que se retirasse as 

orelhas dos postes. Não foi atendido, e depois de caminhar muitas léguas numa noite, fugiu 

com seus principais parentes. João do Rêgo avisou o governador que mandou persegui-los. 

Enquanto o tenente-coronel ficou na aldeia guardando os demais índios, seu filho Félix do 

Rêgo e um certo Theodósio vão atrás dos fugitivos: 

 

... alcançaram as donzelas, e meninos, que se iam encontrando em um e 
outro magote dos fugidos; porque vendo estas matar a sangue frio a seus 

pais, irmãos e parentes, que não resistiam, nem levavam armas de qualidade 

alguma, para o fazer, se humilhavam, batendo as palmas das mãos, que 
entre elles é o modo mais expressivo de misericórdia, para comoverem a 

ternura; mas nesta mesma acção de humildade, digna da maior compaixão, 

se lhes trespassam os peitos até darem o ultimo suspiro, sem lhes valer a 

fraqueza do sexo, e o tenro da idade, a falta de resistência, e carência de 
culpa, e o pedirem humilde e incessantemente misericórdia (...) sendo 

igualmente estes impuníveis na sã fuga, que fizeram, posto que se lhe desse 

o nome de levante, e rebelião, para se proceder com aleivosia na fórma do 
estylo (...) Chegam os dous cabos da jornada, e dão parte dos sucessos 

referidos: em lugar de áspero castigo, que mereciam pelas crueldades que 

fizeram (...) além de terem elles e o seu comandante sido a causa da fuga 
com seus castigos, e desaforadas insolencias que cometeram, elles foram os 

que castigaram os fugitivos, elles os principiaram a acommetter, e acabaram 

de destruir, mas nesta fórma ficou tudo em paz, por ficar a gosto e conforme 

a ordem do carrasco do commandante;
196

 

 

Sem contradizer o autor do manuscrito no que se refere à forma de humilhação com que 

as donzelas e crianças pediam misericórdia – um costume de sua cultura provavelmente -, há 

                                            
195 Manuscrito anônimo, atribuído a um juiz ordinário que serviu no Piauí no final do século XVIII. Revista do 

IHGB, Tomo, XX, 1857, p. 33-40. 
196 Ibidem. 
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que se dizer que quem bate palmas mostra as mãos vazias, desarmadas. Este é apenas um caso 

dentre os de diversos grupos indígenas submetidos à paz trazida pelo Estado. Sobre a 

inscrição nos canhões do Antigo Regime , Ribeiro conclui que: 

 

... pode parecer estranho, se a guerra constituía o esporte predileto da 

nobreza, que o recurso a ela necessitasse de alguma justificativa, como esta 

que se estampava na arma então suprema, então mais devastadora: como se, 
antes de se optar por Marte, fosse preciso esgotar todas as demais razões, 

exaurir as palavras, dar mostra de que todo diálogo fora tentado, e em vão.
197

 

 

Pelo exposto, a carta que João do Rêgo pendurou numa cruz, destinando-a aos indígenas 

Pimenteira, é um fato curioso apenas a princípio. Sabendo-se do peso da formalidade no 

modo de agir luso - projetando sempre adiante uma intenção e uma utilidade - nada há o que 

estranhar nestes teatros que se armavam em torno de ações políticas no sertão. Os 

destinatários daquela carta evitaram sistematicamente encontrar seu benemérito autor, por 

quais motivos não é difícil supor. Quanto às pretensões de João do Rego, merecem uma 

apreciação, posto que emergiram de um processo histórico até aqui analisado. 

O aumento da população da capitania necessitava de índios, que necessitariam de 

ferramentas, terra e padre. O rei não necessitava mais dos jesuítas, mas sim de aumentar seus 

dividendos, e, para isso, Pombal necessitava garantir a segurança e a produtividade da 

colônia. Precisava de governadores, ouvidores, soldados e homens como João do Rego 

Castelo Branco, que necessitou de tudo isso para se tornar um dos maiores potentados do 

Piauí no século XVIII. Um fazendeiro com assento no Senado da Câmara de Oeiras. Por isso, 

foi ao sertão oferecer a sua paz. 

 Nas brenhas em que se buscavam os índios, a cultura sertaneja constituiu-se como 

bastião de resistência à atuação da administração colonial. Longe dos olhos da lei e do modelo 

de civilização representado pelos núcleos urbanos, os habitantes do sertão procuraram viver 

ao seu modo. As suas estratégias de resistência no embate cultural que se travou será objeto 

do próximo capítulo. 

 

 

 

 

                                            
197 RIBEIRO, Renato Janine Op. cit., p. 7. 
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A pedra: as disputas e estratégias dos habitantes do sertão 

 

 

 

 

 

“No meio do caminho tinha uma pedra   

tinha uma pedra no meio do caminho” 

 

Carlos Drummond de Andrade. 

 Revista de Antropofagia, 1928. 
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Um viajante que percorresse o sertão piauiense no final do século XVIII, ao passar 

pelo Morro do Ladino, na freguesia de Valença, se defrontaria com a curiosa inscrição 

esculpida numa lapa de pedra grossa, com os dizeres: Quem me virar, debaixo de mim 

grande haver achará. Se o nosso viajante, movido de curiosidade ou alguma ambição, se 

dispusesse a buscar por uma alavanca e um ponto de apoio, depois de virar a pedra 

encontraria outra instrução: Torna-me a virar
198

. A inscrição em tom jocoso certamente 

demandou trabalho e levou algum tempo para ser esculpida. Era necessário o uso de 

espeques
199

 para que a pedra fosse tombada. Tal episódio incluso em tom de anedota na obra 

de Pereira da Costa, Cronologia História Piauiense, nos instiga a pensar no tipo de relações 

que se davam naquele momento no sertão, quais eram as referências e o contexto desta ação 

aparentemente despretensiosa, quais eram as intenções dos seus autores e a quem se 

destinava. Podemos supor que a troça contenha sempre uma tensão entre o sujeito que ri e 

aquele que é o motivo do riso. 

 

3.1 Os caminhos do sertão 

Um homem que realizava muitas viagens pelo sertão era o Tenente-Coronel João do Rego 

Castelo Branco, sempre em busca de ouro e de índios. Em 1772, fazia uma de suas 

expedições, assim registrada por José Martins Pereira D’Alencastre:  

 

1772. Em abril d’este anno João de Rego Castello-branco [sic] marcha 

contra os Índios de Jerumenha e em procura de minas á frente de uma 
expedição. Foge o Índio Acoroá da missão de S. Gonçalo e procura a missão 

de S. José do Duro: marcha contra os rebeldes o ajudante Felix do Rego, e os 

reduz á obediência, depois de obrar contra elles toda a sorte de maldades, 
chegando até a mandar infincar em postes no centro da aldeia as cabeças dos 

autores do levanto.
200

 

 

A busca por poder e riqueza perpassava uma ampla gama de relações sociais, muitas 

delas havia pouco estabelecidas. Ao longo do século XVIII, foi tomando vulto a exploração 

da escravidão negra, que participava das atividades comerciais do Império, portanto, expandir 

o comércio e as atividades econômicas, significava expandir a escravidão. Neste período, o 

                                            
198 COSTA, F. A. Pereira da. Cronologia Histórica do Piauí. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p.161. 
199 Espeques, s. m. estaca, pau maior ou menor com que se escora alguma coisa para não cair. In: Dicionário 

Contemporâneo da Língua Portuguesa - Caldas Aulete, vol. 2, 5ª. Ed. Rio de Janiro: Edtora Delta S. A., 1968, 

p.152. 
200 D’ALENCASTRE. J. P. M. Crhonologia Histórica e Corográphica da Província do Piauhi. In: Revista do 

IHGB, XX, 1857, p.7. 
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Império Português dotou a capitania de São José do Piauí de um aparato administrativo, 

ensejando, entre outros motivos, torná-la produtiva e inseri-la nos seus planos comerciais. 

Além disso, como em todas as partes do império, era forte o desejo de descobrir minas de 

ouro ou de pedras preciosas, uma maneira rápida de amealhar grande fortuna. Acompanhando 

o percurso destas tentativas de enriquecimento nos deparamos com outras dimensões da vida 

social e da cultura, enredos que se entrelaçavam e se confrontavam no momento de formação 

da sociedade piauiense. 

Outro viajante que percorreu o sertão no final do século XVIII foi o padre Joaquim 

José Pereira
201

. Entre junho e agosto do ano de 1792, este padre foi de Pernambuco até o 

Maranhão pelo continente o mais interior do sertão de Pernambuco
202

, passando, portanto, 

pela Capitania do Piauí. Posteriormente, entre 1794 e 1797, ele afirma ter feito nova viagem 

com maior concentração à parte tocante ao Maranhão. Esta viagem, ele fez assistindo, e 

caminhando, e observando a sua diferença, a desigualdade de clima, sua posição, e costumes 

de seus habitantes
203

. Em ambas as viagens passou pelo Piauí, donde descreveu as 

coordenadas geográficas de algumas de suas freguesias, a quantidade de capelas existentes, e 

estimou o número de almas de cada uma delas. No ano de 1798, o padre Joaquim José Pereira 

escreveu uma Descrição problemática da longitude do sertão da capitania geral de S. Luiz do 

Maranhão... [etc.] que consagrou  ao ministro e conselheiro ultramarino D. Rodrigo de Souza 

Coutinho. Mais importante do que as estimativas populacionais e posições geográficas que 

relata, é a abordagem que faz de dois temas que andavam atraindo a atenção das pessoas que, 

naquela época, andavam pelo sertão nordestino: a existência de escritos e sinais nas pedras e a 

busca de ouro escondido em lugares ermos.  

 

Em sertos riachos, que sómente correm no tempo do inverno, se acham 
pedras, ainda que duras, fáceis de receber a impressão de qualquer outra 

pedra mais solida, bem como o Seixo, e por este principio se acham muitos 

caracteres imprimidos nellas, e insignificantes, produzidos do gênio de 

                                            
201 Provavelmente tratava-se de um sacerdote exercendo função no Piauí. Segundo Tiago Bonato, o padre Pereira 

era conhecido como Vigário de Valença e sua viagem no ano de 1798 foi feita a pedido de D. Rodrigo de Souza 

Coutinho, a partir da qual escreveu uma descrição demográfica da Capitania do Maranhão (que englobava a do 
Piauí naquela época). BONATO, Tiago. Estudo Metodológico de relatos científicos e de viagem no iluminismo 

português: dois viajantes pelo sertão nordestino. In: Jornada Setecentista, VII, 2007. Anais da VII Jornada 

Setecentista. Curitiba: UFPR, 2007. Disponível em <http://people.ufpr.br/~vii_jornada/calend.html>, acesso em 

07/01/10. 
202 Descrição problemática da longitude e latitude do sertão da capitania geral de S. Luiz do Maranhão, que 

igualmente diz respeito ao número de Freguesias, e ao das almas, de que consta a mesma capitania; dirigida e 

consagrada ao Illmo. Exmo. Sr. D. Rodrigo de Souza Coutinho, de autoria do padre Joaquim José Pereira, 1798. 

Inserta na Revista do IHGB, Tomo XX, 1857, p. 165-169.      
203 Ibidem.  



101 

 

pessoas vivas, que no tempo do descanço das suas jornadas tomam por 

lenitivo ou passatempo fazê-los conforme bem ao seu mesmo gênio. D’aqui 

tem resultado uns escreverem nesta, ou naquella língua, como latina, 
franceza; ou representarem outras cousas, como um carneiro, uma marca de 

ferro com que se ferram os gados naqueles sertões, e cousas entre si 

diferentes segundo a fantasia de cada um.
204

 

 

A primeira observação a ser feita, diz respeito aos caracteres insignificantes. Tais 

sinais produzidos pelo gênio de pessoas vivas haviam de ter alguma significação, mesmo 

quando estas pessoas vivas apenas davam vazão à sua verve artística a título de passatempo. 

Em segundo lugar, poderíamos ter aí dois tipos de inscrições: as pinturas rupestres abundantes 

no sertão nordestino e outros sinais feitos por pessoas que viviam no século XVIII, talvez 

inspirados pela experiência de viver num lugar tão cheio de inscrições e formações rochosas 

que estimulavam sua imaginação. Em ambos os casos, o importante é avaliar como a 

atribuição de significados às inscrições, ou as motivações de fazê-las, dizem respeito aos 

processos sociais que se davam no sertão naquele momento histórico. Segundo aquele 

viajante setecentista:  

 

D’estes caracteres, ou signaes, que se tem em vista lá por elles, tem nascido 

os visionários, e os escriptos de que se acham persemeados alguns livros, os 

quaes não devem ter credito, porque elles Sertanejos dizem que estas pedras 
significam marcas de posses de outro tempo, e que aquelles logares assim 

assignalados denotam thesouros escondidos por gente estrangeira; cujo 

enthusiasmo, de que estão cheios, os tem levado a fazer esforços taes, como 
o de excava-los, e por ultimo acham tanto quanto acharam os philosophos 

nos descobrimento da pedra-philosofal.
205

 

 

É possível que o padre Joaquim José tenha andado escavando o chão e rolando pedras 

em busca de tesouros. O que poderia fazer ele, nos seus próprios momentos de descanso, além 

de registrar o que via? Escreveu seu texto e o dedicou a D. Rodrigo Coutinho sem um 

propósito, tal qual os sertanejos riscariam pedras, por simples passatempo? O mesmo padre 

informa que viveu por doze anos no interior do sertão, observando, e, portanto, convivendo 

com seus habitantes. O que motivou sua aversão às explicações sertanejas para as inscrições 

encontradas ou fabricadas? Em primeiro lugar, cabe considerar que se tratava de um homem 

ilustrado, iniciado no pensamento científico de então. Em segundo lugar, como era comum 

aos seus contemporâneos de pensamento europeizado, não havia qualquer possibilidade de 

protagonismo e pensamento elaborado nos indígenas caboclos [sic], e, por extensão, à 

                                            
204 Idem, p. 166. 
205 Idem, p. 167. 
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população miscigenada que fazia o grosso dos habitantes do sertão. Como ocorreu diversas 

vezes, tudo o que o europeu não podia compreender atribuía aos vícios inatos de raças 

consideradas inferiores, ou, o fazia justamente por compreender e não ser prudente reconhecê-

lo. O primeiro parágrafo da obra do padre Joaquim José é revelador: 

 

Como o costume dos antigos escriptores, e ainda muitos dos modernos, é 

querer persuadir sem a menor averiguação as cousas duvidosas por 

verdadeiras; as incertas por certas; as pequenas por grandes; a theoria por 

pratica; a verbosidade por sciencia; é o motivo por que diffundem e fazem 
crescer os volumes nada proveitosos á verdade dos factos, mas que entretém 

assim mesmo as attenções dos sábios. Eu porem não pretenderei nunca 

molestar com o uso de theoremas somente especulativos, em que não tenha 
por base sólida a pratica deles...

206 

 

  Lá esteve o padre, podemos imaginar, averiguando empiricamente a sólida base de 

seus pressupostos teóricos. Por isso, quem sabe, seu estilo transpire um pouco de decepção e 

ressentimento. Como recurso, abraça a ciência e dedica seu trabalho intelectual a um dos 

homens mais influentes de sua época, quiçá na esperança de auferir daí a fortuna que não 

obteve do sertão. 

Em outro trecho, o padre Joaquim Pereira comenta sobre aparentes achados 

arqueológicos, levantando a hipótese de que fossem instrumentos agrícolas de outras eras, que 

noutros tempos teriam formatos diferentes; que fossem resquícios da ocupação holandesa, ou, 

ainda, produto de roubo praticado pelo gentio caboclo e Tapuia no intuito aproveitá-las para 

fabricar frechas. O padre aventou, ainda, que tais instrumentos estivessem conservados desde 

o dilúvio sob a sombra dos matos que impediriam sua corrosão pelo acido ferruginoso. Em 

nenhum momento atribuiu aos indígenas a capacidade de fabricar instrumentos ou escrever 

em pedras. Voltemos ao nosso primeiro viajante, João do Rego Castello Branco, em sua 

procura por ouro e índios. 

Um manuscrito anônimo encontrado por D’Alencastre revela os desdobramentos da 

expedição dos Rêgo e seus sócios, iniciada no ano de 1772. A autoria do manuscrito é 

atribuída por D’Alencastre a um juiz atuante na capitania durante o governo de Gonçalo 

Lourenço Botelho de Castro (1769-1775). Segundo o autor anônimo, os Rêgo convenceram 

Botelho de Castro a cobrir a fama do seu antecessor, João Pereira Caldas, com atos de  

 

... maior estrondo, que servissem de capa aos particulares interesses que 

se forjavam de mover [grifos meus] (...) alucinados por um Ignácio Paes, 

                                            
206 Idem., p. 165. 
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que transferindo a lagoa dourada dos índios Manajos para o rio do Somno, 

lhes prometia potosis, e arrastava totalmente os gênios, propondo-se para a 

empreza a conquista desejada de novos gentios
207

. 
       

O autor parece sarcástico diante da possibilidade de se encontrar ouro, pois menciona 

ironicamente a lagoa dourada que dominava  o imaginário colonial, e os potosis, referindo-se 

à prata descoberta pelos espanhóis na Cordilheira dos Andes. Tal sarcasmo talvez se deva à 

característica do texto de denunciar tanto os crimes cometidos naquela empreitada, quanto o 

malogro de sua apuração pelas autoridades coloniais. De tal modo, procurava apequenar os 

propósitos dos criminosos para aumentar a gravidade de seus crimes, que envolviam a chacina 

de indígenas indefesos com requintes de crueldade. Sob o pretexto de combater índios, os 

Rêgo e seus sócios pretendiam chegar ao Rio do Sono, então pertencente à Capitania de 

Goiás. Não estavam mal informados, já que em 28 de fevereiro de 1741 o governador e 

capitão-general de Goiás, D. Luís de Mascarenhas, escrevia ao rei D. João V: 

 

... hey de dar execução as ditas ordens na parte que me for possível 

mandando tomar posse do descuberto do Rio do Sono, pella parte desta 
Cappitania, fazendo nelle cobrar as capitações e cenço pertencente á Fazenda 

Real e castigando aos que forão para o Maranhão pelo caminho 

prohibido...
208

 

  

O resultado da busca pelo ouro foi uma sucessão de violências. Como não obtiveram 

êxito, resolveram aldear alguns indígenas, já que faziam parte do álibi para a expedição ao 

Goiás. Uma vez aldeados, os Acroá não suportaram as violências, a fome e as doenças. 

Tentaram a fuga e muitos deles foram mortos. Os Gueguê usados na guerra contra os Acroá, 

seus inimigos, terminaram aldeados depois junto com eles. Tentaram mudar de local e foram 

massacrados, o que originou a devassa. Durante a apuração dos fatos, segundo o autor 

anônimo, quando João do Rego soube da investigação em andamento, foi á casa em que 

estava o juiz, dizendo, que elle ia para se passar termo de que elle fôra o que mandara fazer 

aquellas mortes, por entender que o podia fazer
209

. O autor do manuscrito relata o 

desaparecimento das peças da investigação, graças à influência do réu junto ao governador do 

Maranhão, D. Antonio Salles de Noronha, e conta, ainda, que mais tarde veio a sentença com 

o perdão. Na Súmula de História do Piauí, Nunes expõe que: 

 

                                            
207 D’Alencastre, Op. cit., p.33 
208 AHU_ACL_CU_008, Cx. 2, D. 139 
209 Manuscrito anônimo. Revista do IHGB, Tomo XX, 1857, p. 39. Disponível em 

<http//www.ihgb.org.br/rihgb.php>, último acesso em 18/06/2010. 



104 

 

Os Rêgo do Piauí arrogavam-se a si um direito ou poder soberanos, 

conforme depoimento duma autoridade do século XVIII. E testemunha esse 

juízo o comportamento de João do Rêgo na devassa que se fazia em torno do 
assassinato de dezenas de inermes índios, cujas cabeças foram exibidas em 

postes em S. Gonçalo do Amarante. Procura o juiz para dizer que não 

criminasse pessoa alguma, porque fora ele que mandara praticar aquelas 
mortes, por entender que o podia fazer, requerendo ainda que mandasse fazer 

termo de sua confissão, que assinou e foi anexada aos autos. D. João de 

Amorim, comentando o fato diz que agira o potentado como se fora homem 

inacessível às justiças de S. Majestade, e que não conhecia superioridade 
alguma

210
.
 

  

Além da família Rego, temos outros integrantes de um grupo local que assumia ares 

de elite. Certo Luiz Carlos é mencionado por Nunes como, possivelmente, o mais rico de sua 

época: poderoso aliado dos Feitosas. Altivo, recalcitrante às ordens superiores, que jamais 

cumpriu a determinação da rainha D. Maria I para prender os assassinos do juiz ordinário da 

Vila Nova de El Rei. Não há noticiais de que a família Rego tenha encontrado seu El Dorado, 

mas remediou bem a situação com o “ouro vermelho” – os indígenas usados para aumentar 

seu poder e patrimônio. Em 1784, os oficiais da Câmara de Jerumenha escreveram à rainha D. 

Maria I, solicitando um prêmio para os Rêgo sob os seguintes argumentos:   

 

 A paz e a tranqüilidade em que vivem os povos desta Vila e seu distrito, 

com o considerável aumento de muitas fazendas de gado, novamente 

povoadas por bom efeito da paz dos gentios Guegues e da grande nação 
Acroá (...) toda esta felicidade devemos aos recorrentes merecimentos e 

serviços do Tenente Coronel João do Rego Castelo Branco e seus filhos...
211 

 

Odilon Nunes avalia que do final do século XVIII até a Independência, a história do 

Piauí é marcada pela luta entre esses fazendeiros prepotentes e os representantes da Coroa
212

. 

As disputas em torno do poder político, embora possam elucidar certos aspectos do processo 

de constituição de uma elite na capitania, não eram os únicos conflitos existentes. Eles 

participam de uma gama de outros conflitos que tecem os processos culturais, entendendo que 

a cultura enquanto conjunto de valores e práticas sociais, configura-se como campo de tensões 

e disputas. Uma arena de elementos conflitivos, como entende Thompson
213

. Num cenário 

mais amplo, estas disputas dialogavam entre si, nas relações de trabalho, nos modos de viver e 

morar da população, que, aparentemente, constituíam ponto central dos diversos interesses 

                                            
210 NUNES, Odilon. Súmula de História o Piauí. 2ª. Ed. Teresina: Academia Piauiense de Letras/Banco do 

Nordeste, 2001, p. 69. 
211 AHU_ACL_CU_16, Cx. 14, D. 813. 
212 NUNES, Op. cit., p. 70.  
213 THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: 

Companhia das letras, 1998, p.17. 
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que ao longo do século XVIII tiveram como alvo o serão e seus habitantes. Deste modo, 

mesmo nos planos dos sujeitos que almejavam aumentar seu poder e patrimônio, cada um 

tinha suas próprias pedras para virar, muitas delas surgiam como práticas sociais da população 

sertaneja. Tais práticas não apenas afetavam os planos da Coroa portuguesa, mas constituíam 

costumes, estabeleciam relações complexas que interferiam nos planos da Coroa e envolviam 

desde o escravo até o governador, dos agregados à chamada nobreza da terra. No extenso 

relatório que escreveu a pedido do Conselho Ultramarino, órgão encarregado de administrar 

as possessões portuguesas, o ouvidor geral do Piauí, Antonio José de Morais Durão, nos dá 

uma amostra destas relações que servem para a compreensão da cultura sertaneja. No tocante 

à Vila de Jeromenha, ele assim qualifica os seus moradores: 

 

Além dos senhorios das fazendas ou seus feitores, vaqueiros, fábricas e mais 

pessoas que nelas moram, como uma só família, há outras muitas a que 
chamam agregados, e são de duas formas: uns que em algumas ocasiões 

servem como criador inerentes às famílias, outros que nem servem, nem na 

família se incluem, antes têm fogo separado, posto que dentro da mesma 
fazenda. Os primeiros, dado que maus, são toleráveis, mas os segundos, são 

péssimos e danosos em todo o sentido. Disfarçam estes refinados vadios, 

preguiçosos, ladrões, matadores e pestes da república a sua péssima conduta 
com duas raízes de mandioca ou de tabaco que fabricam e que nunca chega 

para os sustentar e suas famílias mais que um ou dois meses no ano, 

mantendo-se o resto do mesmo, do que furtam e caloteam na mesma fazenda 

em que moram e nas circunvizinhanças, porque nenhum deles tem outro 
oficío nem qualquer que seus filhos aprendam. Os donos das fazendas os 

toleram com semelhante vida e com prejuízo seu, parte por medo, pois se os 

encontram ou querem delas expulsar, só se expõem a um tiro, parte por 
dependência, por que se fazem mais respeitados com seu auxilio; e quando 

se querem vingar de alguém têm prontos os seus agregados para toda casta 

de despique
214

. 

        

Aqueles considerados pelo ouvidor como parte da família são de algumas forma 

produtivos. Este critério de avaliação é de um homem que ocupava a função de provedor da 

Fazenda Régia. Podemos inferir que, embora nem todos os habitantes tivessem utilidade para 

a administração colonial – alguns até eram indesejáveis – em relação aos fazendeiros o que 

preocupava eram seus despiques e a relação com os agregados. Tanto os moradores do 

primeiro grupo – toleráveis apesar de maus – quanto os do segundo grupo – vadios 

preguiçosos, ladrões, matadores e pestes – tinham suas serventias na trama das relações que 

se teciam. Há de se supor que as relações de agregamento constituíam obstáculo para a 

administração colonial, pois assim os fazendeiros poderosos concorriam com a autoridade do 

                                            
214 Descrição da capitania de São José do Piauí pelo ouvidor Antônio José de Morais Durão, anexa ao ofício 

enviado ao conselho Ultramarino AHU_ACL_CU_016, Cx. 12, D. 68’.   
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Estado e davam abrigo aos agregados, também entendidos como transgressores das leis. Ao 

mesmo tempo em que os senhores de terra dependiam de seus agregados para manter o poder, 

a administração colonial, por sua vez, dependia dos mesmos fazendeiros que procurava 

dignificar com cargos e terras. Premiava, assim, aqueles que cometiam crimes, fossem contra 

indígenas ou os juízes de El Rei. 

Descrevendo, ainda, os costumes em Jerumenha, Durão tenta explicar a incapacidade 

dos administradores de disciplinar a capitania. O motivo seria, entre outros, a impunidade dos 

agregados que se prestavam às vinganças de seus senhorios: A justiça os não pode castigar, 

porque os não pode prender. A sua vida ou vivenda no mato, os prontos avisos que recebem 

de qualquer movimento e o pouco que têm que perder, lhes facilitam a fuga quando não têm 

forças para a resistência
215

. Este depoimento nos faz pensar sobre a rede de relacionamentos 

existente entre os habitantes do sertão que propiciaria o recebimento de avisos. De imediato, 

podemos desconfiar da própria polícia formada pelos mesmos moradores da terrra, que o rei 

estava ansioso por dignificar e honrar, atraindo-os para as cidades e suas leis. A rede de 

relações penetrava, assim, a estrutura de administração e controle. Uma pedra que 

administração colonial teve em seu caminho foi a dificuldade de formar e disciplinar as 

tropas, e por aí também penetrou o elemento rebelde. 

Na elevação das freguesias para a condição de vilas, em obediência à ordem régia, 

formou-se uma comitiva no ano de 1762, que acompanhou o governador nas suas viagens. 

Foram usados 200 cavalos no transporte do pessoal e matalotagem, como informa Odilon 

Nunes. Antes do ato solene da instalação da vila, porém, ocorria mais um dos formalismos 

que compunham a ação portuguesa. Na vila de N.Sra. do Livramento de Parnaguá, deu-se da 

seguinte maneira: 

 

...havia mostra solene das tropas da freguesia. Cavalarianos e infantes, 

recrutados na população masculina, de 12 a 70anos, dispersos em dezenas 

de milhares de quilômetros quadrados [grifos meus], formariam em 

frente a casa que hospedava o Governador, que passaria em revista as 

forças. Essa formatura militar fez-se então por todas as freguesias, com 

finalidade de mais solenizar a fundação das vilas como ainda para 
disciplinar e adestrar os bisonhos soldados da Capitania

216
.   

 

Pode-se imaginar que esta população estivesse em seus trajes e montarias de trabalho, 

contrastando fortemente com a comitiva do governador. Por exagerada que pareça a expressão 

                                            
215 AHU_ACL_CU_016, Cx. 12, D. 687. 
216 NUNES, Op. cit., p. 70. 
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milhares de quilômetros quadrados, usada pelo autor, deve-se concluir que a dispersão dos 

moradores era grande – ou pelo menos residiam distantes do núcleo urbano. A instalação da 

vila aconteceu em junho 1762, e o ouvidor Durão relatou em junho 1772, que havia na mesma 

vila unicamente 29 fogos. Fora dela, a 12 léguas, se acha um sitio
217

 chamado Brejo, com 42 

moradores, que fazem um povo mais numeroso, que a própria vila (...)
218.

 Dez anos depois de 

fundada a vila, ainda incomodava o baixo número de habitantes na sua sede, e, ainda causava 

inquietação digna de nota, o fato de que fora dela os moradores faziam povo mais numeroso. 

Com poucas exceções, esse era o quadro geral da capitania conforme o mesmo documento. A 

população rejeitava a cidade. Assim sendo, com intensa vida social acontecendo fora das 

vilas, as notícias corriam primeiro no interior do sertão, enquanto eram as vilas os núcleos 

distantes, isolados da vida social sertaneja e de suas eventuais novidades. Os soldados das 

tropas formadas em ato solene, muito provavelmente, poderiam ser os mesmos agregados 

denunciados como criminosos pelo ouvidor Durão, que viviam pelo sertão, enviando entre si 

avisos. 

Uma vez que os prontos avisos pudessem partir da própria polícia do império, conclui-

se que o soldado não rompia laços anteriores, nem deixava de ser morador das fazendas e seus 

sítios, mantendo os atributos sociais, étnicos e culturais que incomodavam aos funcionários da 

Coroa. Aqueles sujeitos históricos passíveis de serem organizados em diferentes grupos e 

categorias para efeito de controle pelas autoridades, não deixavam de ser, na realidade 

vivenciada, portadores de outros interesses e projetos próprios de existência. Na defesa de 

seus interesses, a solidariedade sertaneja se apresentava como mais um obstáculo a perturbar 

as autoridades. Suas atitudes eram vistas pelas autoridades como indisciplina ou incapacidade. 

Foi assim na expedição de João do Rego Castelo Branco contra os indígenas Pimenteira, 

sabotada de diversas maneiras. Sumiram-se os instrumentos de tortura, fugiram soldados, 

demoraram seus captores em buscá-los, e, por fim, resolveram não encontrá-los. 

Para combater os Pimenteira, a expedição arregimentou indígenas Gueguê, indígenas 

Acroá, uma tropa da Cavalaria de Auxiliares e uma da Cavalaria de Ajudantes, além de um 

capelão. Ao todo eram 132 homens, não contados os escravos do padre e os escravos das 

fazendas do reino (confiscadas dos jesuítas). Esta expedição percorreu o sudeste do Piauí 

                                            
217 Sítio foi a denominação dada pelo ouvidor às roças e lavouras para que não se confundissem, no seu relatório, 

com as fazendas de gado. Alerta ele que, muitas vezes, os chamados sítios localizavam-se dentro das fazendas. 

218 AHU_ACL_CU_016, CX.12, D.687. 
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entre 15 de abril e 30 de julho de 1779, sob comando de João do Rêgo Castelo Branco, que 

então já estava cego, acompanhado dos filhos Félix e Antônio do Rêgo. 

Segundo informa Oliveira
219

, o diário da expedição foi escrito por Antônio. Todas as 

citações abaixo sobre esta expedição referem-se a tal documento
220

  que a autora anexou à sua 

tese de doutoramento. Neste documento é possível observar que diante das muitas 

resistências, às vezes era preciso buscar a aprovação dos comandados antes de deliberar. 

Afinal, em meio à indisciplina e às deserções, com um grande numero de índios que eram os 

principais guias, batedores e soldados, o diálogo era um cuidado necessário. Assim, na noite 

de 26 de abril de 1779, realizou-se uma grande conferência: sobre ser, ou não útil a divisão 

da tropa, e ouvidos os oficiais, dois moradores, e índios, o padre Capelão, e havendo 

pareceres opostos, enfim se concordou não ser útil a divisão. 

A expedição foi marcada por fugas, principalmente nos primeiros dias, quando os 

expedicionários recrutados estariam mais perto de suas moradas. A primeira deserção se deu 

no dia 17, dois dias após a partida da capital Oeiras, quando fugiu o soldado Brás da 

Purificação (integrante da Cavalaria Auxiliar). Naquele mesmo dia, furtaram a chave do 

viramundo
221

 só a fim de não serem castigados. Pela meia noite o vaqueiro da tranqueira 

chegou com o desertor prezo. 

A expedição usava da oportunidade de estar com uma tropa no sertão para prender 

aqueles que eram buscados pela justiça da capitania. Isto fica evidente no relato sobre o dia 16 

de abril, quando, a caminho de Olho d’Água das Embaúbas, se expediram seis soldados a 

prender João, Alexandre e Felizardo, agregados daquela fazenda [das Itans]. A medida não 

teve efeito, pois os soldados regressaram informando que eles já haviam fugido havia três 

dias. Se encontrados, provavelmente passariam a engrossar a tropa. 

No dia 18, o soldado Braz chegou para jantar e como por malicia se fazia de molesto 

se lhe mandou botar uma grande asseada de malaguetas (...) servindo de canudo um pau que 

tinha pouco menos de cano de pistola. No dia 20 de abril, foram presos Atanásio de Souza e 

Miguel Ribeiro, soltos logo em seguida.  Na mesma noite foi dada ordem ao indígena João do 

Rêgo para prender o mestiço Atanásio. No dia seguinte, volta ele com Atanásio preso. 

                                            
219 OLIVEIRA, Ana stela  de Negreiros. O povoamento colonial do sudeste do Piauí: indígenas e 

colonizadores, conflitos e resistência. Tese (Doutorado). UFPE, 2007.     

220Diário de Antonio do Rego Castelo Branco sobre a entrada de 1779, (anexo). In: OLIVEIRA, Op.cit., p.168-

191. Acervo original: IHGB, Coleção Instituto Histórico, Lata 222, pasta 27.        
221 Vira-mundo-s.m (Brás.) aparelho com que antigamente eram castigados os escravos: pesado grilhão de  

ferro... In: Dicionário Contemporâneo da Língua portuguesa. Caldas Aulete. Vol V. 2ª. Ed. Brasileira. Rio de 

Janeiro: Editora Delta S. A., 1968. 
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Aparentemente, os moradores do sertão encontrados pelo caminho eram incluídos à força nas 

tropas, pois, no dia 21, anota-se no diário que foi preso o preto Gonçalo para ir à conquista do 

gentio. No dia 24, foi à golilha
222

 o soldado Braz da Purificação, o mesmo que fugira no dia 

18. O mesmo castigo foi aplicado no dia seguinte a um tangedor do gado que abastecia a 

tropa, e no dia 3 de maio, o castigo foi aplicado ao soldado Brás por ter esquecido uma arma 

de El Rey no rancho, local de pouso da da tropa. No dia 11 de maio, o mestiço Timóteo foi 

preso por se recusar a seguir com a tropa e foram ao viramundo os pretos da administração, 

por não darem conta dos cavalos...
223 

O soldado Braz da Purificação aparece recebendo diversos castigos. Poderia pesar 

sobre ele alguma implicância ou suas resistências incomodavam muito aos comandantes. No 

dia 16 de maio, foi à golilha certo José Inácio que dormira na sentinela, e no soldado Braz 

foram dados dois banhos por não se querer lavar, andar sempre porco. 

No dia 18 de junho, saíram sem ordem do comandante oito índios Gueguê que 

integravam a tropa de Felix do Rêgo. No dia 27 de junho, depois de muito andar em direções 

erradas, aparentemente desencaminhadas pelos batedores Gueguê, toma-se a deliberação de 

rumar ao sul. Então o líder dos Gueguê e o soldado João (também Gueguê) se negaram a 

seguir naquela direção:  

 

...voltamos ao sul a procurar o trilho que deixamos já totalmente derrotados 
de cavalos. Aqui determinou o comandante adentrar o ajudante [Felix do 

Rêgo] com 25 homens; e nós vamos seguindo atrás na forma dos avisos que 

de diante vierem. Este lugar é abundante no último extremo de onças; cujos 
rastros e urros, víamos e ouvíamos a cada passo. 

224 

 

Quando um aldeamento Pimenteira foi encontrado, os Gueguê não lutaram. Ao 

contrário, dão as costas e fogem. Registrou-se no diário que seriam covardes. Provavelmente, 

uma percepção equivocada da sua intenção de não contribuir com a expedição.  

No dia 1° de julho, o soldado Marcelino dos Reis foi preso por desobediência. E no dia 

2, Fugiram o guia do gado e um tangedor. Não cabe aqui relatar cada incidente, mas é 

importante registrar a impressão que o comando da expedição teve sobre a atitude de alguns 

soldados, no dia 30 de julho, que marcou o regresso à capital: 

 

                                            
222 Argola de ferro afixada num poste, onde se prende a pessoa pelo pescoço.  
223 Diário de Antonio do Rego Castelobranco sobre a entrada de 1779, anexo In OLIVEIRA, Op.cit., p.168-191. 

Acervo original: IHGB, Coleção Instituto Histórico, Iata 222, pasta 27. 
224 Idem,Ididem.  
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...viemos a jantar na Lagoa do Tabuleiro e dormir na cidade de Oeiras (...) 

Na Lagoa do Tabuleiro nos vieram aparecer dois dragões expedidos a 

prender o soldado Luiz Cardoso o que não fizeram por não quererem ou por 
frouxidão, por cujo motivo o comandante lhes deu uma forte repreensão. 

225
  

 

Estas resistências por parte dos integrantes da expedição de caça aos Pimenteira são 

apenas um exemplo dos obstáculos colocados àqueles que pretendiam dominar o sertão 

piauiense. Ao contrário do que afirma uma certa memória baseada em D’ Alencastre, Pereira 

da Costa e outros, o devassamento do território piauiense não foi uma obra do século XVII 

realizada pelos sócios da Casa da Torre da Bahia. As sesmarias que obtiveram naquela época 

apenas marcaram o início de um árduo processo. Ainda havia muito o que ser devassado e 

vencido no final dos setecentos, com o agravante de que a capitania contava, então, com uma 

população rebelde às ambições da administração colonial e da nobreza da terra. As 

resistências engendradas sob a experiência da dominação podem ser vistas, também, nas redes 

de relações sociais que se articularam em defesa de interesses outros que não os da Coroa e 

seus representantes. A solidariedade e as redes de relações sociais aparecem ainda no século 

XIX como instrumentos da resistência dos explorados do sertão. Solimar Oliveira Lima relata 

que trabalhadores escravizados e moradores livres e libertos partilhavam um cotidiano 

marcado por intensas relações
226

. Ao abordar as relações de mulheres escravizadas com 

homens brancos, o autor adverte que há conseqüências pouco avaliadas pela historiografia. 

Embora preocupado com outras questões, as informações oferecidas pelo autor são 

importantes para este trabalho. 

Da leitura de Lima é possível perceber que o Estado tinha dificuldade para remover 

das suas fazendas certos moradores indesejados, aos quais as autoridades chamavam 

agregados. 

 

A presença dos “agregados”, aos olhos das autoridades, prejudicava o 

“crescimento das fazendas”. Estes eram acusados de matar bois da Nação 

para o consumo, apropriar –se de cavalos  e, sobretudo, de “praticarem  
desordens e estímulos aos escravos”

227
. 

 

Moradores indesejados estavam nas fazendas do Estado abatendo e talvez criando 

animais, comprando dívidas de escravos, vivendo maritalmente com as escravas. Lourença, 

                                            
225 Ididem. 
226 LIMA Solimar Oliveira Braço Forte: trabalho escravo nas fazendas da nação no Piauí: 1822-1871. Passo 

fundo: UPF, 2005, p. 127. 
227 Idem, p. 122-123. 
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trabalhadora da fazenda São Julião, tinha filhos com um homem que vivia assenzalado na 

fazenda
228

. Maria trabalhadora da fazenda Olho D’água, casou-se com um escravo alforriado 

que lá vivia com ela
229

, enquanto Perpétua, foi transferida para diversas fazendas devido à sua 

indisciplina, e, por fim, fugiu para viver com um soldado desertor. Lima relata que Perpétua 

voltou grávida para a fazenda
230

. As trabalhadoras articulavam suas redes de relações sociais 

na defesa de seus interesses, criando obstáculos para os administradores das fazendas do 

Estado. De acordo com Solimar O. Lima, as mulheres estavam relacionadas a muitos 

problemas, especialmente os que envolviam moradores homes não afro-decentes
231

. Em 

documento citado por Lima, um inspetor queixava-se que: 

 

...muitos fatos eu sou o último que sei deles, esta negra [Perpétua] estava 
embaraçada com um soldado desertor cujo a cinco para seis meses que anda 

oculto nos matos e senzalas desta residência apoiado por forros e cativos e 

muito principalmente pela dita negra (...) estas ajudadas dos vadios com 
quem sempre andam embaraçadas que as induz para o mal e porque elas 

estão vendo que as que vão para a cidade cá não tornam; querem viver como 

andorinhas que no tempo do calor procuram lugares frescos e no tempo frio 

os quentes
232

. 

 

Estes acontecimentos, embora passados no século XIX, decorrem de um processo 

histórico. Não se sabe quanto tempo havia que aqueles agregados, desertores ou vadios 

estavam ali convivendo com cativos e forros, pois a novidade no sertão eram as vilas e a 

cidade-capital Oeiras. As relações estabelecidas entre as camadas exploradas do sertão 

articulavam solidariedade para a resistência ao poder que emanava da cidade ou vila, como 

também faziam o movimento contrário – quando a dominação se estendia às fazendas 

recorriam à cidade. A população de escravos de origem africana cresceu ao longo do século 

XVIII, pois o braço negro era um dos pilares em que se assentava o projeto comercial 

português. Contudo, quando ainda eram administradas pelos jesuítas, as fazendas possuíam 

169 escravos em 1739, e 170 em 1743. Em 1760, já eram 294; depois, em 1782, eram 489; e 

em 1811 eram 498 escravos
233

. 

A experiência histórica das trabalhadoras escravizadas é marcada por um fato de 

relevo para a compreensão da luta contra a opressão da escravidão, ocorrido no ano de 1770. 

                                            
228 O autor não precisa a data, mas menciona como referência: APEP [Arquivo Publico do Estado do Piauí]. 

Fazendas nacionais. 1800/1877. LIMA, Op. cit., p. 126.    
229 LIMA, Op. cit., 124.    
230 Idem, p. 127 
231 Idem, p. 124 
232 Cit. por LIMA, Op. Cit., p. 126.   
233 LIMA, Op. Cit., p. 39. 
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Esperança Garcia, trabalhadora escrava na Inspeção Nazaré - que reunia algumas das fazendas 

da Coroa antes pertencentes aos jesuítas –, escreveu uma carta provavelmente dirigida ao 

então governador da capitania, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, na qual denunciou os 

maus tratos que lhe eram infligidos pelo administrador Capitão Antonio Vieira de Couto. O 

teor do manuscrito é o seguinte: 

 

Eu sou uma escrava de V.S. da administração do Capitão Antonio Vieira de 
Couto, casada. Desde que o Capitão para lá foi administrar, que me tirou da 

fazenda dos Algodões, aonde vivia com meu marido, para ser cozinheira da 

sua casa, onde nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas 
de pancadas em um filho meu sendo uma criança que lhe fez extrair sangue 

pela boca, em mim não poço explicar que sou um colchão de pancadas, tanto 

que caí uma vez do sobrado abaixo peiada; por misericórdia de Deus 

escapei. A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar a três 
anos. E uma criança minha e duas mais por Batizar. Pelo que peço a V.S. 

pelo amor de Deus e do Seu Valimento ponha aos olhos em mim ordenado 

digo mandar a procurador que mande para a fazenda aonde ele me tirou para 
eu viver com meu marido e Batizar minha filha. De V.Sa. sua escrava 

Esperança Garcia.
234

 

 

As fugas e outras formas de resistência de escravos e escravas, bem como os avisos 

que os agregados recebiam para fugir da justiça, indicam duas características da vida no 

sertão: a solidariedade e a mobilidade física. Assim como nos prontos avisos que chegavam 

nas fazendas, alertando os procurados pela justiça da capitania, também se vê a solidariedade 

expressa nas palavras de Esperança Garcia quando informa a condição em que viviam suas 

parceiras, sem confessar como ela. É possível que tal menção sirva para ressaltar a gravidade 

do seu relato. Mas não se esquivou de observar a situação a que estavam submetidas. De 

qualquer forma, podemos pensar que foi pela rede de relações onde se situava que pode fazer 

chegar tal carta às mãos do governador. Juntamente com a carta de esperança Garcia, uma 

outra, mais longa, encontra-se no Arquivo Público do Estado do Piauí, onde tais documentos 

foram encontrados pelo pesquisador Luiz Mott. Nesta segunda carta, são oferecidos detalhes 

sobre o comportamento do Capitão Antônio Vieira de Couto. Segundo a carta, o capitão 

aperta os ditos escravos (que) não têm descanso. Todas as noites trabalham sem descanso 

algum, sendo preto velho e se moço tudo podia a sua mocidade suportar
235

. Denuncia que os 

abusos eram cometidos pelo capitão para dar cabo aos seus negócios particulares, usando para 

                                            
234 Carta da escrava Esperança Garcia ao governador da Capitania do Piauí, 20 de setembro de 1770. In: 

MOTT, Luiz R. B. Piauí colonial: população, econômica e sociedade. Teresina, projeto Petrônio Portela, 1985, 

P. 106.       
235 Carta de autoria desconhecida. In: MOTT, op., p. 106-107.     
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si recursos das fazendas do Estado, inclusive o trabalho dos escravos, faltando à sua obrigação 

de administrador. É interessante que esta carta anônima possa explicar como a carta de 

esperança Garcia tenha chegado à Secretaria de Estado, do governo da capitania, já que se 

encontra no Arquivo Publico e não se perdeu. O autor ou autora da carta anônima poderia se 

situar na rede de relações dos escravos e outros moradores da fazenda. Sobre a violência 

praticada contra Esperança Garcia, esta carta menciona que: 

 

...tirou uma escrava chamada Esperança, casada, da fazenda dos Algodões e 

não tem concedido tempo algum para a dita ir fazer vida com seu marido, 
vendo apertada com vários castigos tem fugido por várias vezes e o dito 

Capitão tem posto tão tímida a dita em forma uma quinta feira deu tanta 

bordada com um pau e com ela no chão o depois jurou que havia de amarrar 
dita escrava se arretirou com dois filhos , um nos braços, de 7 meses e outro 

de 3 anos; até o presente não tem tido noticia dela...
236

 

 

No caso de Esperança Garcia, a cidade sede do governo, para onde enviou a carta, 

representava a possibilidade de se livrar da violência e voltar a viver com o marido – pelo 

quê, usa tal argumento. É importante considerar que Esperança Garcia se serviu do letramento 

e de valores religiosos, que muitas vezes foram instrumentos de dominação, para defender 

seus próprios interesses. As possibilidades criadas pela escrava eram tecidas a partir de 

elementos extraídos da mesma realidade que a oprimia. O letramento que a principio poderia 

ser identificado com a cultura dos dominadores passou a fazer parte da resistência contra os 

abusos sofridos. Assim, também, valores religiosos, como o batismo. 

Durante esta pesquisa foi descoberto um manuscrito na base de dados da Biblioteca 

Nacional, que aponta para uma provável vitória de Esperança Garcia no caso particularmente 

relatado. O seu nome figura numa relação de escravos da Inspeção Nazaré
237

, onde constam 

os nomes de homens, mulheres e crianças que trabalhavam em cada uma as fazendas da 

referida inspeção, incluindo a Casa da Residência. Neste manuscrito, do ano de 1778, não 

aparece o nome do Capitão Antonio Vieira de Couto, mas o nome de Esperança Garcia pode 

ser visto na relação pertinente à fazenda Algodões, de onde fora tirada e para onde desejou 

voltar para viver com o marido: Ignácio Angola, idade 57 anos [e na linha seguinte] 

Esperança criola, sua mulher, 27 anos. Em toda a documentação analisada, inclusive nesta 

                                            
236 Carta de autoria desconhecida. In: MOTT, op., p. 106-107.     
237 Relação dos escravos das Fazendas da Inspeção de Nossa Sra. De Nazareth, de todos quantos nella se achão 

e também os da roça da Rezidência, com as suas idades pouco mais ou menos 1778. BN, cota mssII32_21_1. 

Disponível em http://bndigital .bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=xs&PR=fdn_dig_pr&dB=fdn_dig&use=kW 

_livre&disp=list&sort=off&ss=new&arg=rela%e7%e3o+de+escravos+das+fazendas&x=4&y=7, acesso em 
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lista, não foi encontrada outra mulher chamada Esperança, talvez porque este não fosse um 

nome comum. A mesma listagem informa 9 crianças de 1 a 14 anos existente na fazenda 

Algodões, entre elas, a menina Paula, de 9 anos, e o menino Manoel, de 12, que teriam (em 

1778) as idades aproximadas dos filhos de Esperança. 

 A importância da ação de Esperança Garcia para este trabalho reside no fato de 

empenhar-se para constituir outras possibilidades para si. A ação daquela mulher, situa-se 

numa encruzilhada de caminhos históricos onde prospectava outros futuros possíveis. Dentro 

dos limites que estavam postos, conseguiu voltar a viver com o marido e livrar-se das 

agressões do capitão. Sidney Chalhoub coloca bem a questão ao dialogar com Mintz, segundo 

o qual é necessário enfatizar que a relação entre intenção, ato e conseqüência não é sempre a 

mesma quando os atores de um sistema social empregam determinada variável cultural ao 

invés outras 
238

. 

Chalhoub atenta que a importante observação de Mintz leva à reflexão sobre a 

existência de significados gerais numa sociedade que evidenciariam a presença de uma 

hegemonia de classe, sem implicar necessariamente a esterilização das lutas e das 

transformações sociais, ou vigência de um consenso paralizante. Para chalhoub, os conflitos 

históricos decisivos podem ser revelados aos sujeitos por tais significados sociais gerais, onde 

os conflitos se revestem de um caráter político decisivo e potencialmente transformador. É 

possível considerar que para os dominados na capitania do Piauí no século XVIII, os 

significados gerais presentes numa hegemonia cultural possam adquirir um potencial 

transformador, ou, antes, um caminho de transformação. Sob inspiração das palavras de 

Chalhoub, procurou-se situar os sujeitos históricos na confluência de muitos caminhos e na 

incerteza de vários futuros diversos. É importante considerar que os dominados, injustiçados 

e explorados não se puseram como gado a caminho do abate, lutaram. Devido àqueles homens 

e mulheres terem lutado, nos legaram aspirações, possibilidades, projetos, que hoje podem ser 

perscrutados, e seus sonhos ainda podem e devem ser reivindicados 

Ao considerar as práticas sociais dos diferentes habitantes do Piauí é possível verificar 

sua inserção numa heterogeneidade de relações, donde não há um aspecto da vida social que 

não possa ser articulado na construção histórica, e, conquanto existam limites para sua 

análise, o desafio é evitar colocar alguns em detrimento de outros. Assim, com portas abertas 

para o futuro, é pertinente lembrar com Chalhoub: 

                                            
238 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma historia das ultimas décadas da escravidão na corte São 

Paulo : Companhia das letras, 1990, p.25.    
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Para o historiador, talvez haja aqui uma pista decisiva: no processo de 

definição do seu objeto, seria importante delimitá-lo na confluência de 

muitas lutas, no “lugar” onde não seria possível determinar com qualquer 

precisão o que seriam os aspectos econômicos, sociais, políticos ou 
ideológicos do processo histórico em questão. 

239
 

 

Retomando as formas de solidariedade, de articulação de interesses, o próprio fazer 

histórico dos habitantes do sertão sujeitos às pressões e formas variadas de dominação, é 

plausível situá-los tanto no bojo das relações nas quais eram forçosamente inseridos como 

naquelas que eles mesmos procuraram tecer. Nestas relações, vislumbram-se práticas sociais 

compondo o tecido cultural de uma sociedade e de uma época, de onde emergem disputas por 

valores e sentidos históricos construídos pelas pessoas enquanto vivem. Tais valores e 

sentidos manifestam-se nas ações dos sujeitos e nas relações que os conectam. Durão informa 

que os agregados considerados pestes recebiam prontos avisos e por isso não era possível 

castigá-los, pois não podiam ser presos: A sua vida ou vivenda no mato, os prontos avisos que 

recebem de qualquer movimento e o pouco que tem a perder, lhes facilitam a fuga quando 

não tem forças para a resistência
240

. Há que se destacar a possibilidade da resistência armada, 

embora esta menção possa ter sido feita pelo ouvidor para aumentar a gravidade da rebeldia 

que descrevia. Na estratégia de resistência à lei é possível identificar não só traços da cultura 

material, mas neles, o seu modo de vida: 

 

Os seus bens são uma casa de palha, que se fabrica num dia, um cavalo, uma 

espada, uma faca e alguns cachorros que facilmente consigam mudam e com 
a mesma facilidade sustentam enquanto lhes é preciso andar no mato.

241
 

 

Os seus bens lhe proporcionavam movimento, defesa física e capacidade de sustentar-

se. O agregado, quando fugitivo, não só sustentava seus cachorros, mas, também estes, 

provavelmente, auxiliavam-no na caça, no seu sustento. A mobilidade desses moradores nos 

dá indícios de que o seu modo de vida se baseava na sua autonomia, na possibilidade de viver 

de maneira independente, ou, tencionando os limites de uma sociedade que os oprima. Este 

modo de viver foi mediado pelos valores vinculados à manutenção de sua sobrevivência e 

independência. Seus bens materiais – casa que se faz num dia, cavalo, espada, faca e alguns 
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cachorros – ancoravam seus valores culturais – autonomia, independência, mobilidade. O seu 

modo de vida considerado transgressão pelas autoridades se constituiu como objeto e caminho 

de sua resistência e defesa da autonomia. A partir de suas experiências os oprimidos do sertão 

elaboraram suas próprias visões do mundo que os circundava, como se analisa a seguir. 

O sertão setecentista era objeto de interesse de diferentes sujeitos que tinham em 

comum a pretensão de enriquecer. Um deles, o padre Francisco Correia Telles de Menezes, 

percorreu vasta região do Nordeste brasileiro, no final do século XVIII e no início do século 

XIX, em busca de hipotéticos tesouros enterrados por holandeses ou jesuítas. Segundo Tristão 

de Araripe, o religioso acreditava que as inscrições rupestres e outros sinais encontrados nas 

rochas indicavam o esconderijo destas riquezas. Araripe apresenta o padre da seguinte 

maneira: 

De 1799 a 1806 o padre Francisco de Menezes percorreu com animo 

investigador, embora pouco criteriozo, os nossos certões do norte, 
escrevendo o resultado de suas observações n’uma obra, que  intitulou 

Lamentação Brazilica, e que posteriormente ofereceu ao entam príncipe 

regente, depois rei de Portugal e do Brasil, D. Joao Sexto. Era o referido 
padre de raça indígena e elle mesmo qualificava-se de pobre índio do Brasil. 

Viveu nos certões do Ceará e Rio-Grande do Norte por dilatados annos, e os 

percorreu dominado pela Idea de dinheiro metálico e alfaias preciozas 
soterradas pelos jezuitas e principalmente pelos Olandeses, inquerindo das 

riquezas que elle denominava cabedaes e tezouros escondidos, e da 

existência de metaes valiozos.
242

 

 

Em suas andanças, o padre registrou a tradição oral dos moradores do sertão acerca 

dos significados que atribuíam às inscrições rupestres e às formações rochosas. Suas 

anotações deram origem à obra Lamentação Brasílica, publicada em 1887 na revista do 

IHGB, e, em 1909, na Revista do Instituto Histórico de Ceará, onde Araripe informa: 

 

As notas que vão abaixo transcritas, são extraídas da obra Lamentaçao 

Brasilica, escrita pelo padre Francisco de Menezes, que no fim do século 
passado e principio do presente percorreu os sertões do Ceará, no intuito de 

verificar a existência de tezouros escondidos, que elle supunha terem sido 

deixados pelos Olandezes e pelos jesuítas. Nas suas excursões ia memorando 

as tradições que encontrava relativas a esses tezouros, e a existência de 
mineraes preciosos, com especificação da notícia de letreiros lapidares por 

elle considerados como sinaes indicativos de taes tezouros (...) Aqui reuno 

tam somente as notícias relativas à província do Ceará: as que referem ao 
Piauhi, Rio Grande do Norte e Parnahiba, para essas províncias as 

enviarei.
243 
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Aparentemente, o artigo do Instituto Histórico de Ceará se trata de um desdobramento 

do artigo Cidades Petrificadas que saiu na revista do IHGB em 1887. Em sua Cronologia 

Histórica do Estado do Piauí, Pereira da Costa menciona esta interessante memória inserta 

no Tomo 50 da Rev. Trim. do Instituto Histórico Brasileiro
244

. A referência citada por Pereira 

da Costa é a memória lida em sessão do IHGB por Tristão de Araripe, e publicada, em 1887, 

na edição comemorativa da revista do Instituto por ocasião do seu quinquagésimo numero. O 

texto divide-se em uma primeira parte da autoria de Araripe, e, numa segunda parte, contendo 

relatos colhidos pelo padre Menezes. Porém, é Araripe que os organiza, separando-os por 

províncias conforme atualizou para a divisão territorial do império. O texto publicado nesta 

revista serviu de consulta para Pereira da Costa. Assim como no fragmento citado por Pereira 

da Costa, cada depoimento está ordenado da mesma maneira: nome da localidade, depoente, 

testemunho. Como exemplo, podem-se destacar duas narrativas. Em Pereira da Costa: Ladino, 

morro da freguesia de Valença. Expõe o capitão Baltazar Correia...
245

; enquanto, na obra de 

Araripe: 3-Alegre, fazenda do Riacho das Favelas em Inhamuns.<<Ouvi proferir o capitão 

Leonardo d’Araújo Xaves...
246

. Deste modo, é possível acreditar que o texto citado por Pereira 

da Costa remeta aos depoimentos colhidos pelo padre caçador de tesouros quando de sua 

passagem pelo Piauí. Além de ser o autor original, padre Meneses, um homem do século 

XVIII em busca de tesouros, os depoimentos que registrou são relevantes para entendermos 

os mecanismos de atribuição de significado às inscrições rupestres, e, num sentido mais 

amplo, investigar um momento específico do processo de constituição destas tradições orais. 

Através de um depoimento colhido pelo padre Menezes podemos vislumbrar a 

impressão dos moradores na localidade chamada da Telha, freguesia de Valença, sobre a 

busca incessante de riquezas por aqueles que se aventuravam pelo sertão: 

 

Ladino, morro na freguesia de Valença. Expõe o capitão Baltazar Correia, 

morador na povoação da Telha, que, em um lugar que chamam morro do 

Ladino, viu letreiros nas pedras, nelas esculpidas figuras humanas, com 
lanças ou espadas na mão. E que aí mesmo estava uma lapa de pedra grossa, 

quadrangular, assentada na terra, e por cima este letreiro; -  Quem me virar, 

debaixo de mim grande haver achará. E que certos ignorantes a tombaram 

                                            
244 COSTA, F. A. Pereira da. Cronologia Histórica do Estado do Piauí. Rio de Janeiro: Artenova, 1974, p. 161. 
245 Idem.  
246 ARARIPE, Op. cit., p. 362. O autor afirma ter colocado os nomes de localidades em ordem alfabética. Tudo 

transcrevendo ipisi verbis, ou seja, com as mesmas palavras do padre Menezes. Provalvemente, mumerou cada 

localidade quando as colocou em ordem alfabética.        
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com espeques, e por debaixo estava outro letreiro, que diz: Torna-me a 

virar. 
247

 

  

Provavelmente, a ironia desta troça é viabilizada pela experiência do sertanejo na 

relação tensa com aqueles que buscavam riquezas no sertão. Na visão dos moradores da 

Telha, tornar risível tal ambição poderia ser seu modo de demarcar posição e dizer, através 

deste ato, como eles compreendiam o sertão. Pereira da Costa chega a indagar em sua 

Cronologia Histórica, se o Morro do Ladino devia seu nome a Mandú Ladino, líder da revolta 

de diversas etnias indígenas na região do baixo Parnaíba que, entre 1712 e 1716, ano de sua 

morte, dificultou as comunicações entre Piauí e Maranhao
248

. Contudo, é possível acreditar 

que o nome do morro deva sua origem a outros motivos. O dicionário de Raphael Bluteau, 

publicado em oito  volumes na primeira metade do século XVIII e dedicado a D. João V, rei 

de Portugal, traz no verbete ladino: 

 

Nas Hespanhas se deo antigamente este nome, aos que aprendiam melhor a 
língua Latina, & como estes taes erão tidos por homens de juízo, & mais 

discretos, que os outros; hoje dão os Portugueses este mesmo nome aos 

estrangeiros, que fallão melhor a sua língua, ou a Negros  que são mais 
espertos, e mais capazes para o que lhes enconmenda. Vid. Destro. Esperto, 

& c. (Negrinhos, mulatinhos, filhos destas são os mesmos diabos, Ladinos, 

& chocarreiros. Carta Guia, pag. 103 veri). (Era este negro forro, & muito 
Ladino. Guerra do Alem-Tejo, pag. 96)

249
. 

 

Botelho e Reis atribuem ao mesmo termo o significado de negro escravo, já 

aculturado, que entendia o português e possuía algum tipo de especialização
250

. É plausível 

que no Brasil colonial o mesmo se aplicasse aos indígenas, inicialmente chamados negros da 

terra, o que demonstra o modo como os portugueses atribuíam características aos povos que 

passou a dormir, procurando representá-los a partir do seu universo já conhecido. O 

Dicionário Prático Ilustrado atribui ao vocábulo ladino, o significado de Astuto, finório, 

ardiloso
251

. Dos dicionários mencionados, ladino pode emergir para compreender o domínio 

de habilidades, de diferentes línguas, dos códigos de diferentes culturas, como, também, para 
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designar de modo pejorativo aqueles que, embora considerados inferiores, contrariavam o 

lugar que lhes era dado. O exemplo citado por Bluteau nos instiga a indagar se as reações às 

tentativas de dominação podem surgir como processos sociais que dão origem ao uso de 

termos pejorativos: Negrinhos, mulatinhos, filhos destas são os mesmos diabos. Ladinos, & 

chocarreiros. Carta Guia, pag. 103. O termo chocarreiro, segundo o mesmo dicionário, é 

Aquelle, que diz, o que houvera de callar
252

. 

Os moradores da Telha, no distrito de Valença, não se calavam, expressando-se por 

ações que efetivamente reduziam à galhofa os conquistadores do sertão, aplicando em bom 

português o texto da vivência sertaneja sobre a superfície de uma laje de pedra. Tal astúcia 

comporta melhor o sentido com que ladino designava o morro, revelando a qualidade do local 

conforme aquilo que nele se praticava. Estes recursos mobilizados da experiência sertaneja 

por certo conferiam alguma vantagem sobre os monolinguistas que cruzassem seu caminho. 

No depoimento colhido pelo padre Menezes, a peça pregada aos passantes poderia evidenciar 

o confronto entre as distintas prioridades, os diferentes projetos pleiteados pelos que 

habitavam o sertão e aqueles que nele se aventuravam em busca de fortuna. Somente o 

desavisado movido de alguma ambição interromperia seu percurso para virar as lajes de pedra 

que encontrasse pelo caminho, sobretudo, aquelas com uma frase indicativa de tesouros que, 

em tese, deveriam estar escondidos. 

O padre Menezes colheu também no Ceará um depoimento semelhante aos relatos da 

região de Valença. 

1 – Agreste, serrote nas margens do Banabuiú. <<Refere Francisco Lobo, 

morador do Taboleiro d’areias, lugar de Jaguaribe, que perto da fazenda S. 
João há um serrote, que chamam Agreste, e ao pé d’ele há muitos letreiros 

pelas pedras, e que um d’elles diz: Procura na cabeça – feitos de tinta 

encarnada, e esculpida á fórma de uma porta partida com feixadura e 

dobradiças
253

. 
 

Esta fonte é bastante representativa da maneira pela qual os sertanejos percebiam a 

obsessão por riqueza que movia muitos aventureiros, criadores de gado, preadores de índios e 

religiosos como Francisco Menezes. Ao mesmo tempo em que ridiculariza o caçador de 

tesouros, insinuando que tudo não passa de obra da imaginação – Procura na cabeça –, a 

inscrição oferece elementos que mantém o engodo, como a escultura da porta partida 

contendo fechaduras e dobradiças. Mesmo que a rocha tenha tomado tal aspecto por conta de 

processos erosivos naturais, a atribuição de significados era obra humana, no caso, de ironia e 
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astúcia. Ademais, a inscrição fora deliberadamente colocada naquele local, passando a gozar 

do duplo sentido da trapaça.  

Ao longo dos setecentos, os caminhos do sertão foram vias tanto de busca quanto de 

escoamento das riquezas, como explicitado no segundo capítulo do presente trabalho. Ceres 

Mello corrobora com esta análise ao registrar que: Observamos, através de séculos, que, nas 

regiões de riquezas minerais, o Estado esteve mais presente com suas estradas reais, como 

também, na importante ligação Maranhão-Bahia via Piauí, que servia igualmente ao gado e 

à administração
254

. Com base em carta do Conde do Vimeiro para um morador do Piauí, a 

autora ressalta a importância daqueles caminhos para a economia colonial. Em 1718, o Conde 

do Vimeiro escrevia da Bahia ao Coronel Alexandre Rabelo Sepúlveda para abrir o caminho 

do Piaguhi para esta cidade
255

. De acordo com outra carta do mesmo remetente, em 1722, a 

estrada estava terminada
256

. A população passou a elaborar sua experiência a partir da 

convivência com estas atividades econômicas, bem como com as guerras aos índios, as buscas 

aos tesouros reais ou hipotéticos, e, ainda, com as autoridades e suas tropas. Sua imaginação 

era estimulada por tais ações e eventos, principalmente quando se espalhava nos locais 

públicos um Edital Régio de caça ao tesouro, em busca dos bens dos jesuítas. Some-se a isso 

o fato de se viver rodeados por pinturas rupestres e formações rochosas nos mais diversos 

formatos. Desta experiência histórica sertanejo-portuguesa, foi se forjando a tradição 

observada pelos padres citados. Assim, a cultura sertaneja em gestação pode ser vista como 

fazer histórico daqueles homens e mulheres. O velho e o novo compunham uma leitura de 

mundo atravessada de aspirações e de conflitos, permitindo ações elaboradas a partir da 

vivência histórica e da tradição – a população do sertão concebeu variadas leituras da 

paisagem sertaneja com a qual também passou a compor sua resistência. No bojo do processo 

social e cultural, o projeto social sertanejo se constituía enquanto um modo de viver desejado 

e defendido das mais diversas maneiras. 

No Piauí, entre outros depoimentos, o padre Menezes registrou os seguintes: na 

localidade Cados, numa furna de serra, um certo Raimundo Alves disse que viu rubins, 

pedras azues e cristaes. Na fazenda Inhuma, o padre ouviu um abitante dizer que estavam 

pintadas figuras umanas e navios. Em Pedra Pintada, ribeira de Valença, havia uma caza, xeia 
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Piaguhi para esta cidade. Bahia. Novembro de 1718. O Conde do Vimeiro. Documentos Historicos da Biblioteca 

Nacional, V. XLIII, p.166. In: MELLO, Op. cit., 1987, p.321 
256 MELLO, Op. cit., p. 321. 
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de letreiros (...) onde está esculpida uma cruz. E na Serra identificada como Pombas, 

registrou que: 

Refere Raimundo Alves, que lhe dicera um índio da nação Caicó, que em 
dita serra vê-se uma caza de pedra com muitos letreiros, onde seos antigos 

tiravam ouro. E ouvi a Francisco Pereira, morador da Varge-da-Vaca, 

circunvizinho d’estes lugares, que lhe sertificou um seo compadre, que alem 
dos letreiros a caza tem portão ou portas, como couza lavrada a picão.

257
 

 

No Ceará, os depoimentos registram: pedra com a forma da imagem de Santo Antonio; 

... de porta partida com fexadura e dobradiças; ... letreiros nas pedras, duas emparelhadas 

têm fórmas de navios ou barcos; ... um omem esculpido com arco e flexa; ...furna de pedra à 

maneira de uma caza; ... fôrma de uma janela cerrada com seus portaes talhados na mesma 

pedra; ... um leão esculpido perto de um fosso de onde se julga se sacou tesouro; ... letreiros 

encarnados aos quais os habitantes nomearam como caza-da-cidade pelas muitas novidades 

que ali se axaram, e no mesmo local viam uma pedra comprida da fôrma de um navio; ...lapa 

de pedra redonda à maneira de uma mó de ferreiro; ... uma cobra pintada que parece estar 

viva; lugar onde se achou uma  bala de ferro de peça, provavelmente artilharia, e muita louça 

de barro quebrada e inteira, e por eses vestígios lhe xamam cidade; ... um sinal a que chamam 

signo de Salomão, de cuja parte se acharam fossos como quem procura tezouros; ... pedra 

quadrada assentada na terra que dá vozes de sino; ... pedra esculpida com a forma de uma 

agulha de marear; uma pedra esculpidas figuras de mulher com viola ao peito. 

Na serra de Ibiapaba, informa o padre Menezes: ... perdura uma tradição dos índios 

que perto ou à beira de uma lagoa, tem vários letreiros nas pedras com figuras umanas 

coroadas como rei. 

No Rio Grande do Norte, na localidade identificada como Campo-Grande, foi vista 

uma pedra cheia de letreiros e pegadas de gente com rastos de cachorro atrás. De acordo com 

o relato registrado pelo padre Menezes, as pegadas estavam gravadas na pedra, como que 

subiu uma creatura a penha, e foi decendo para outra parte. (...) e que por isso os rústicos 

faltos de notícia dizem ser rasto de São Tomé, como em muitos lugares semelhantes. A 

denominação dada pela população sertaneja de casa da cidade ao lugar em que foram achadas 

louças, cerâmicas, bala de artilharia, demonstra como os sertanejos representavam a cidade; 

algo estranho ao seu viver e do qual podiam prescindir. 

Cético diante das variadas versões explicativas para as inscrições rupestres, Carlos 

Studart Filho, procurou desvendar o modo como as populações atribuíam seus próprios 
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significados, em artigo publicado na Revista Trimestral do Instituto Histórico do Ceará, em 

1925. Diz ele que: 

O nosso sertanejo, herdeiro da extraordinária faculdade imaginativa do 
silvicola, na mania de tudo querer explicar, da aos desenhos, que descobre, 

as mais phantasiosas e extravaganes interpretações. Para a credulidade 

popular são elles a obra de pagés ou feiticeiros, << marcos de tesouros 
soterrados>>, indícios de riquezas ocultas pelos flamengos ou jesuítas. Cabe 

notar que estas duas ultimas explicações muito se aproximam das que 

propuseram os primeiros desbravadores do hinterland brasileiro
258

. 

 

Na década de 1920, o Brasil estava sob influxo de tendências modernizantes que viam 

o indígena e o sertanejo como seres distantes no espaço geográfico e no tempo histórico, 

resquícios da ignorância de um passado a contrastar com as aspirações de progresso cientifico 

e material. Este pensamento transparece na avaliação de Studart Filho e de outros intelectuais, 

sobretudo daqueles ligados ao IHGB e aos seus correlatos regionais. Por outro lado, no 

interesse desta pesquisa, é considerada a experiência histórica do sertanejo da qual vemos 

emergir elementos de processos culturais anteriores. No século XVIII, o sertão era buscado 

como abrigo por fugitivos da lei, por devedores, falidos, escravos fugidos ou por outros 

trabalhadores que desejavam escapar ao controle das autoridades. É pertinente indagar se as 

interpretações dadas pelos sertanejos às inscrições rupestres não teriam, também, a função de 

afastar visitantes indesejados. Studart Filho aponta que, dentre as diversas interpretações, as 

imagens seriam atribuídas a genios, gnomos ou demônios e por isso delles se aproximam 

tímidos e apreensivos
259

. 

Na Descrição da Capitania de são José do Piauí
260

, o ouvidor Durão se refere aos 

palácios encantados na freguesia de Valença, que deveriam ser investigados para aumento da 

capitania ou para o sossego dos vadios e curiosos. É possível que tais vadios e curiosos 

pretendessem buscar riquezas no sertão, ou talvez se recusassem a viver nos aldeamentos e 

vilas, sob o controle do Estado e de uma elite opressora, cabendo, por isso, serem sossegados. 

Durão também informa sobre indígenas Acoroás aldeados no distrito da cidade de Oeiras, que 

são ligados aos seus ritos e supertições num maior extremo, pegando-as como contágio aos 

demais moradores da capitania
261

. Tais superstições, aparentemente, passam a fazer parte do 

universo cultural dos moradores, podendo, inclusive, compor o quadro de suas experiências 

                                            
258 ESTUDART FLILHO, Carlos. A propósito de uma petrographia encontrada na fazenda do Mucambo em 

Itapipoca. In: Revista Trinmestral do Instituto do Ceará. Vol. XLI Anno XXXIX---1925, p. 164-171.    
259 Idem, p. 167  
260 Descrição da Capitania de São José do Piauí, pelo Ouvidor Antônio Joséde Morais Durão, anexa ao oficio 

enviado ao secretario de Estado da marinha e ultramar. AHU_ACL_CU_16, Cx. 12, D. 684.    
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das quais mobilizam os elementos de sua resistência. Daí se pode entender como os elementos 

indígenas aparecem nos escritos dos padres viajantes, já que eram parte constitutiva do 

horizonte social e da vivência sertaneja. O sertão tornava-se espécie de bastião de resistência 

contra a espoliação e opressão que emanava das vilas, das autoridades coloniais e dos seus 

aliados feitos entre a chamada nobreza da terra. 

Na opinião do ouvidor, eram a frouxidão e o medo que impediam de se elucidar o que 

havia atrás das serras, onde se especulava terem se abrigado os índios oroazes fugidos do 

aldeamento situado a uma distância de Valença estimada em oito léguas. 

 

Muitos confirmam isto mesmo por outros fundamentos, assentando todos 

que os índios se tem aumentado naquele lugar grandemente e que a maior 

dificuldade deste descoberto consiste em não se acertar com a entrada das 
serrarias, porém eu discordo que a frouxidão, o medo dos que lá tem ido 

figurando algum poder de vermelhos insuperáveis é o maior obstáculo de sua 

entrada. Contudo, parece útil a indagação do que há naqueles cerros, ou para 

aumento da Capitania, sendo certo o que se conta, ou para sossego dos 
vadios e curiosos, verificando serem palácios encantados, como suspeito.

262
 

 

O local era árido e de difícil acesso, de onde muitos retornavam após cinco ou seis 

dias de viagem, conforme os relatos colhidos pelo ouvidor, devido às dificuldades do clima e 

da topografia. Porém, na opinião do ouvidor geral, era importante encontrar a passagem por 

entre as serras para descobrir as propaladas riquezas ou para sossegar os aventureiros. Quais 

seriam estas riquezas não é difícil imaginar. A busca por minérios foi uma preocupação 

constante da administração colonial, contudo, pode-se crer que os próprios indígenas eram 

fonte de enriquecimento. 

Em outro depoimento colhido pelo padre Menezes, reproduzido também por Costa, os 

elementos negro e indígena são associados à idéia do perigo de andar pelo sertão. 

 

Vargem da Serra, freguesia de Valença. Entrando na serra Negra 

para dentro, adiante do morro do Chapéu, no lugar chamado Vargem 

da Serra, dizem haver uma penha alta e talhada, à beira da estrada, na 

qual, em boa altura, está a forma de um nicho, dentro do qual se divulga a 

figura de um frade em pé, sacrificando um jacaré sobre um altar, tudo feito 

na mesma pedra, e esta penha está toda circulada de letras e caracteres 

desconhecidos, entre os quais se divulga a figura de um negro, por ser preta, 
e rastos de onça. E quando alguns daqueles habitantes vão com outros, dão 

risadas dizendo: - Estes são os santos dos ladrões dos tapuias, quando 
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habitavam este país. E como este proferem outros semelhantes 

disparates...
263

 
 

Em algum momento da tradição oral registrada pelo padre Menezes, o sentido do 

perigo de andar pelo sertão foi agregado à experiência sertaneja. Talvez, no intuito de afastar 

os forasteiros. Este depoimento colhido pelo padre sintetiza o século XVIII, com os 

personagens e elementos presentes nos processos sociais do desbravamento dos sertões: o 

frade ou santo, o negro, o índio, a busca por riquezas e o perigo dos caminhos, fossem os 

naturais como as onças ou aqueles trazidos pelo homem, como o roubo. O termo ladrões foi 

largamente empregado aos indígenas devido seus ataques às fazendas de gado, mas, no trecho 

citado, não está bem claro quem eram os ladrões – os tapuias ou aqueles que os roubavam. 

Contudo, para se fazer convincente a tradição oral mobilizou os diversos elementos 

conhecidos. 

Mikail Bakhtin oferece um suporte teórico que permite compreender estas ações como  

enunciados concretos, atos e eventos cheios de significados, no diálogo histórico entre 

diferentes culturas e no aprendizado desta experiência. Adail Sobral considera que os 

conceitos bakhtianos de ato/atividade e evento não se confundem com a adição física per se, 

ainda que a englobem. Sobral afirma que Bakhtin concebe tais conceitos como agir humano, 

ou seja, ação física praticada por sujeitos humanos, ação situada a que é atribuído 

ativamente um sentido no momento mesmo em que é realizado
264

. Assim, conhecer no 

ato/atividade a distancia entre o dado e o postulado, propulsiona a investigação das 

possibilidades históricas e dos projetos contidos nas ações dos sujeitos históricos. O 

enunciado como ação concreta socialmente e historicamente situada no que Bakhtin entende 

por situação extraverbal, inspira a investigação dos processos numa perspectiva temporal, e, 

principalmente, numa perspectiva de construção de futuro. De acordo com Bakhtin, na obra 

Discurso na vida e discurso na arte: 

 

Assim a situação extraverbal está longe de ser meramente a causa externa de 

um enunciado – ela não age sobre o enunciado de fora, como se fosse uma 
força mecânica. Melhor dizendo, a situação extraverbal se integra ao 

enunciado como uma parte constitutiva essencial da estrutura de sua 

significação (...) A característica distintiva dos enunciados concretos consiste 
precisamente no fato de que eles estabelecem uma miríade de conexões com 

o contexto extraverbal da vida, e, uma vez separados deste contexto, perdem 
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quase toda sua significação – uma pessoa ignorante do contexto pragmático 

imediato não compreenderá estes enunciados.
265

 
 

Cada ato, enquanto enunciado concreto, e cada enunciado enquanto ação concreta, 

trazem em si o gérmen de um futuro almejado. Este protagonismo do sujeito constitui a 

substância dos processos históricos. Assim podemos vislumbrar mesmo de maneira fugaz os 

processos culturais que se davam no sertão piauiense no final do século XVIII. Em torno das 

rochas e pinturas rupestres, da troça e da busca de ouro, processavam-se as disputas entre 

diferentes projetos sociais, sobretudo, considerando que o século XVIII foi permeabilizado  

por disputas pelos modos de viver no sertão, quando o Estado desejava expandir seu projeto 

mercantil e aventureiros buscavam riquezas no interior da colônia. Os processos culturais 

podem ser vistos, então, como obra e movimento dos sujeitos em sua permanente 

autoconstrução histórica, que não se deixam limitar, seja por seu passado, seja por seu 

presente, carregados de pressões e conflitos. Ao analisar o conceito bakhtiniano de enunciado 

e os seus processos interativos, Beth Brait considera que tanto o verbal como o não verbal 

participam de um contexto maior histórico, tanto no que diz respeito a aspectos 

(enunciado,discurso, sujeitos etc.) que antecedem esse enunciado específico quanto o que ele 

projeta adiante
266

. 

Os processos de atribuição de significados, como ações históricas, poderiam indicar 

que as relações entre os moradores e os passantes nos caminhos do sertão fossem 

intermediadas pelas buscas por riqueza, de uma maneira não muito bem vinda no ponto de 

vida dos moradores. Os entrechoques culturais se davam no plano dos valores, das diferentes 

concepções do que poderia ser entendido como riqueza, ou seja, do que havia de mais caro e 

prioritário para os diferentes grupos de sujeitos que disputavam o sertão. Para os sertanejos, 

certamente, o ouro, o gado e demais objetos da riqueza material estavam colocados no mesmo 

horizonte histórico como estava para fazendeiros, aventureiros, religiosos e autoridades 

coloniais. Todavia, é possível que outros valores simbólicos, afetivos, e, também, materiais, 

presentes em seus modos de vida, tivessem uma urgência mais imediata. Para o sertanejo, o 

que havia de maior valor era o seu próprio modo de viver, não se reduzindo às formas 

aparentes de riqueza e poder. O sertão oferecia, por certo, maior liberdade em relação às 

tentativas de controle do Estado. Os autores que deixaram registros sobre aquele período, 

pode-se inferir de seus escritos, viam os sertanejos como sujos, preguiçosos, bárbaros, 
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rebeldes, brutos, ignorantes e sem serventia. Contudo, os sertanejos não se entregaram à 

contundência de tais narrativas, e, fora do espectro daqueles reapresentações, às vezes 

dialogando com elas, procuraram viver ao seu modo. 

 

3.2. Os núcleos urbanos 

 

  Para preservar sua autonomia a população rejeitou as cidades e vilas, e aquilo que 

nelas se praticava. Nos documentos produzidos por autoridades coloniais ou religiosas ao 

longo dos setecentos, os habitantes do sertão foram representados em categorias capazes de 

refletir os projetos que pretendiam controlar suas vidas. Assim, foram aplicados tanto os 

critérios raciais quanto as terminologias que remetiam a papéis sociais ou profissionais. Ora 

foram analisados como mamelucos, cafuzos, negros, índios ou cafres; ora como agregados ou 

militares. Nos documentos, figuram, ainda, outras designações que apontam os papéis nos 

quais os habilitantes do sertão deveriam se enquadrar, como os de súditos, de artífices, de 

civilizados, de nobilitados, de trabalhadores de aluguel, de escravos, dentre tantos outros 

papéis a serem desempenhados para o sucesso da dominação colonial. No final do século 

XVIII, surgem as queixas sobre a falta de artesãos de ofícios para suprir as necessidades das 

vilas. O ouvidor Antonio Durão, incomodado com a resistência sertaneja ao projeto proposto, 

escreveu que: 

Estão as vilas ao desamparo, sem haver quem as povoem, sem artífices para 

as obras necessárias, sem homens para o trabalho, e sem aumento algum. 
Destas fogem eles com todo o desvelo, porque nelas se havia de examinar o 

seu modo de viver e se poderiam capturar quando delinqüissem com toda a 

facilidade, porém está tão arraigado o mal, quem sem providência superior, 
nada tem remédio, muito mais por haver quem por depravação de espírito, 

siga a péssima máxima de que se não devem apertar por não desampararem a 

capitania...
267

 
 

As alianças forjadas entre diferentes grupos poderiam levar algumas pessoas mais 

influentes, administradores ou membros da elite local a propor uma atitude amena na 

fiscalização dos modos de viver da população. Nisso o ouvidor identificava uma depravação 

de espírito, mas, poderia tratar-se realmente de um ato de prudência. Como revela Laura de 

Melo e Sousa, a população da colônia impunha limites à administração colonial. Intrigada 

com as contradições apresentadas na documentação sobre a administração portuguesa na 

                                            
267 Descrição da Capitania de São José do Piauí pelo ouvidor Antônio José de Morais Durão, anexa ao oficio 

enviado ao conselho ultramarinho AHU_ACL_CU_16, Cx. 12, D. 687.      



127 

 

região de Minas Gerais no século XVIII, a autora procurou refletir sobre a natureza do mando 

na colônia e descobriu o seu aspecto forçosamente contemporizador: 

 
A ambigüidade dos papéis por eles desempenhados imbricava-se na 

ambigüidade das práticas políticas e administrativas adotadas com relação a 

eles, deixando claro que, naquela região nevrálgica, não se podia apenas 
bater: havia também que soprar, e com freqüência. Em Colônias, separadas 

dos centros decisórios do poder – as Metrópoles – por meses de navegação 

marítima e habitada por grandes contingentes de escravos, o mando estava 

fadado a ser contemporizador, pois caso vestisse apenas a máscara da dureza 
o edifício todo se esboroava, a perda do controle levando  à da própria 

colônia.
268

 
 

Este cuidado em não aplicar demasiada dureza não era uma exclusividade da região 

das Minas, e a população escrava se somava a outras populações na constituição de uma 

ameaça latente, reconhecida pela Coroa. Além disso, outro aspecto merece destaque: a prática 

do acoitamento vigente desde os primórdios da colonização. Segundo Ceres Mello, no século 

XVIII, quando o povoamento de alguns sertões foi mais intenso, surgiu a figura do acoitado 

sujeito. Mello não informa o que era um acoitado sujeito, mas é possível inferir que 

significasse a sujeição do indivíduo àquele que o acoitava, possivelmente, prestando-lhe 

alguns serviços ou favores. Lembrando Gilberto Freire, informa que desde o início da 

colonização, cada capitania hereditária possuía o direito de couto e homizio
269

. Em 1737, 

segundo a mesma autora, o problema do acoitamento era tão generalizado que o governador 

da Capitania de Pernambuco lançou um bando, proibindo que os moradores consintam 

vagabundos em suas casas e que alguém, embora rico e poderoso, os possa recolher em 

número maior de dois, quer sejam brancos, pardos ou negros
270

. Trata-se então de tentar 

corrigir uma prática antiga, não poupando os ricos e poderosos, tendo-se em vista que os 

capitães donatários teriam sido seus precursores. A iniciativa, contudo, era tímida, pois apenas 

pretendeu limitar o número dos acoitados. 

O acoitamento é verificado também no final do século XVIII, quando João Pereira 

Caldas discorre, no Roteiro do Maranhão ao Goiaz pela Capitania do Piauí, sobre alguns 

aspectos da crise que atingiu a economia mineradora. Segundo ele, nas Minas Gerais se 

consumiam gêneros das capitanias vizinhas em valor superior ao ouro que se produzia. Em 

decorrência disso, muitos indivíduos acabavam falindo e debandando para outros lugares, 
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sendo que muitos para não pagarem no corpo o que lhes falta em ouro, vão por último 

refugiar-se nos mais remotos sertões. Frequentemente se está vendo a vagar por eles a 

muitos destes indivíduos, sustentados à custa dos Sertanejos...
271

. A prática do acoitamento 

verificada desde o início da colonização, passando pela tentativa de controle pelo governador 

da Capitania de Pernambuco, em 1737, permaneceu como um recurso utilizado no sertão, 

articulando as relações de solidariedade e confiança. Neste conflito entre projetos divergentes 

– o da população (de manter sua autonomia  e seus modos de vida) e o do Estado  (de 

aumentar as vilas e atividades econômicas) – emergiam as contradições da administração 

colonial que muitas vezes se viu obrigada a ceder, ou, estrategicamente, tentar virar ao seu 

favor os costumes vigentes. Assim, para atrair moradores para as vilas  que mandou criar na 

Capitania do Piauí, o rei D. José tomou a seguinte deliberação, no ano de 1761: 

 

E pelo muito que desejo  beneficiar este  novo estabelecimento, sou servido 

que as pessoas, que morarem nas sobreditas vilas, não possam ser executadas 

pelas dívidas, que tiverem contraído fora delas e de seus distritos. O que 
porém se entenderá somente nos primeiros três anos, contados do dia em que 

os tais moradores se forem estabelecer nas mesmas vilas, ou seja nas suas 

fundações, ou no tempo futuro. Bem visto que deste privilégio não gozem os 
que levantarem ou fugirem  com fazenda alheia, a qual seus legítimos donos 

poderão haver sempre pelos meios de direito, por serem indignos dessa graça 

os que tiverem tão escandaloso, e prejudicial procedimento
272

. 

 

Para além da aparente concessão régia ou dos delitos cometidos por maus pagadores, 

chama-se atenção aqui para uma prática de acoitamento que o Estado tentou utilizar a seu 

favor. Com isso, a administração colonial fazia eco a um costume que não era capaz de 

debelar. 

Por essa oposição dos modos de viver no sertão às políticas da Coroa Portuguesa, as 

relações de acoitamento podem ser vistas como fios de uma teia de relações, dentre muitos 

outros, que os habitantes do sertão articulavam para manutenção de sua autonomia em relação 

aos centros de poder político. Tais costumes relevam um padrão de comportamentos que 

precedia a instalação de um governo na capitania do Piauí. Mais do que um distanciamento 

físico, a distancia social e cultural ganhou relevo na segunda metade do século XVIII, quando 

a coroa procurou fortalecer sua influência no interior da colônia. 
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Em 1775, após a saída do governador Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, a 

Capitania do Piauí passou a ser governada por uma junta, em que fizeram parte o ouvidor 

Antonio José de Morais Durão, o Tenente-Coronel João do Rego Castelo Branco e o vereador 

Domingos Bezerra de Macedo, substituído no ano seguinte por José Esteves Falcão – esta 

junta passou por modificações posteriores, conforme permitia a legislação da época
273

. 

Mesmo dotada de governo próprio, a Capitania do Piauí permaneceu subalterna ao Maranhão, 

devendo responder aos governantes daquela capitania. Em 1772, este governo submisso ao 

Maranhão foi confirmado pelo Decreto de 3 de  maio e pela Provisão de 9 de julho de 

1774
274

. Compreendendo esta configuração administrativa, é possível apreciar melhor um 

documento do final do século XVIII. 

O Governador e capitão-general das capitanias do Maranhão e Piauí, Jozé Telles da 

Silva encomendou a confecção de um mapa demográfico destas capitanias, talvez na intenção 

de se promover ao demonstrar o crescimento populacional de suas vilas. A existência deste 

mapa
275

 permite perceber que continuava em voga a ideia de interferir no sertão a partir da 

nucleação populacional em cidades e vilas. O documento (ANEXO C) oferece um balanço 

dos habitantes no período do governo de Telles da Silva, que foi de 1783 a 1787. A partir do 

saldo entre mortos e nascidos – ignorando os moradores que se estabeleciam de outros modos 

e os que partiam – foi possível  contabilizar um aumento em todas as vilas. Porém, a 

importância deste documento não está nos números que apresenta, mas no modo como os 

apresenta. 

O mapa demográfico evidencia o elevado grau de elaboração que os instrumentos de 

aferição e controle atingiram no final do século XVIII. Observando o formato do mesmo, vê-

se que permitia dispensar o fastidioso trabalho de ler longas descrições e contagens como se  

verificou nos documentos correlatos que o antecederam. Trata-se de um mapa de fácil 

manuseio, que poderia ser consultado rapidamente no momento de tomar deliberações; 

permitia identificar o dado que se buscava num correr de olhos. No formato de uma mandala, 

trazia informações como sexo, idades, tipo de núcleo (vila ou aldeamento), distância da sede 

do governo, crescimento vegetativo da população, etc. Mas este documento, pelo seu formato, 
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não constituía apenas um marco histórico da tecnologia empregada pela administração da 

época. Ele expressa algumas concepções que procuraram refletir a realidade social, e, ao 

mesmo tempo, as intervenções pretendidas sobre ela. Na parte inferior, um quadro informa 

que no Maranhão haveriam 25.520 homens capazes de pegar em armas, entre brancos, 

escravos, índios e mulatos, e, no Piauí, esse número chegaria a 14.310. A segurança militar 

foi uma preocupação constante no século XVIII e as políticas de Estado não dissociavam a 

defesa territorial do aumento populacional e do desenvolvimento econômico. Com isso, pode-

se adiantar que também era preocupação do Estado apurar a qualidade de vida nos núcleos 

urbanos para que o aumento populacional repercutisse tanto no crescimento econômico 

quanto na capacidade militar. Assim, o mapa encomendado pelo governador Telles da Silva, 

também apresenta a informação de que Há nestas duas capitanias 15 pessoas de 100 anos 

acima de idade, e muitas de mais de noventa. Acha-se um casal de marido e mulher, ambos 

de igual idade de 84 anos, ainda tão fortes, vivendo no estado do matrimonio (ANEXO C). A 

longevidade expressava salubridade, e, por conseguinte, potencial de desenvolvimento. Em 

sua Descrição da Capitania de São José do Piauí, Antonio José de Morais Durão informou 

que a Vila de Paranaguá, por situar-se numa planície gozava de melhores ares do que a capital 

Oeiras, pelo que vive naquele distrito em melhor saúde, e se chega a mais avançada idade. 

Atualmente tem três homens, dos quais um tem 110 anos, outro 112, o terceiro, 120
276

. O 

ouvidor Durão também se deteve na descrição das condições de salubridade na Vila da 

Parnaíba, onde se produzia carne seca e couros. Segundo o ouvidor, o abate do gado causava 

doenças em decorrência do sangue e mais miúdos de milhares de reses que se matam no 

pequeno espaço de um até dois meses. Acrescentou ele, que moscas e outras savandijas 

causavam moléstias aos habitantes. Além do que: 

 

... só no tempo do verão se pode caminhar naquele distrito, pois de inverno 

por  ser baixo, e alagadiço, se cobre de lagoas e faz absolutamente 
impraticáveis os caminhos de sorte que o povo se tem visto na consternação 

de padecer algumas fomes por aquela causa, no referido tempo e assim é o 

da matança na referida  vila.
277 

 

O relato do ouvidor é intrigante, uma vez que descreve a vila como lugar onde 

grassava a fome, justamente numa época de matança de gado, mesmo que estivesse isolada 

em virtude das chuvas. O mais provável, porém, é que nem todos sofriam a fome e nem todos 
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tivessem acesso à carne do gado, já que esta era destinada ao comércio. Assim, a vila de 

Parnaíba prosperava, distinguindo-se de outras descritas pelo mesmo ouvidor: Tem-se 

aumentado esta Vila pelo negócio que nela se estabeleceu das carnes secas e couramas, que 

levam as sumacas ou barcos da Bahia, Pernambuco e outros portos, trazendo dos mesmos 

alguma fazenda, que davam em parte do pagamento...
278. 

No mapa demográfico referente ao governo de Jozé Telles da Silva, pela primeira vez, 

percebe-se a categoria de Decreptos nas contagens. A divisão da população por sexo e por 

grupos etários, coloca em questão o potencial econômico das vilas a partir da mão-de-obra 

disponível. O mesmo levantamento demográfico também dá margem ao planejamento das 

atividades econômicas, bem como permite especular sobre as possibilidades de crescimento 

populacional, uma vez conhecidas as idades das pessoas de ambos os sexos. A minúcia 

observada na confecção deste instrumento de controle, chega a precisar o balanço entre 

mortos e nascidos num campo em separado para cada vila, sob o título de aumento. E, ainda, 

distingue quais núcleos urbanos eram Lugar de índios, talvez porque sobre estas povoações 

houvesse um interesse particular, o que demandaria políticas diferenciadas. Muito diferente 

dos apontamentos de Miguel de Carvalho, no século XVII, e mesmo da descrição de Durão, o 

mapa demográfico do governador Telles da Silva representou o auge do racionalismo até 

então empregado no sertão para o soerguimento da economia e controle populacional. Cada 

vez menos gentes e cores, cada vez mais números e abstrações conceituais. Contudo, é preciso 

ressaltar, via-se o sertão que se queria, não o sertão como era. O que o mapa não revela é a 

vida fora dos núcleos urbanos, nem a população flutuante nos mesmos. Ao contrário de outras 

descrições e contagens populacionais, também não revela aquilo que se praticava na cidade e 

como esta se relacionava com a vida social que a circundava e a atravessava de fora. 

A população das vilas da capitania do Piauí no mapa de Jozé Telles da Silva era de 

37.044 pessoas, sendo 14.310 homens capazes de pegar em armas. O documento ressalta que 

nos quatro anos do governo de Telles da Silva o aumento foi de 2.644 habitantes – na 

verdade, este foi o saldo entre mortos e nascidos. Não consta informação se estão inclusos 

nesta contagem os moradores dos distritos, das áreas no entorno das vilas, das fazendas ou 

sítios – como distinguiu Durão. Mas, o documento aponta para uma distinção de grupos 

sociais mais ligados à exploração do trabalho. Não mais se contavam negros, mamelucos, 

cafuz, cafres, mas ainda os brancos, escravos, índios e mulatos. Estas categorias embora  

conservassem o perfil étnico, estão mais próximas da função destes grupos sociais como mão-

                                            
278 Idem. 



132 

 

de-obra disponível, ao lado dos moradores brancos pobres. Todos os habitantes, 

indistintamente, estão divididos nos sexos masculino e feminino e nas respectivas faixas 

etárias, permitindo a partir daí prospectar o potencial produtivo e reprodutivo da população. 

Talvez isto decorra da investida sobre a organização da mão-de-obra que se deu nas décadas 

finais do século XVIII. 

Um objetivo perseguido pela Coroa Portuguesa foi o de dotar as vilas de artífices dos 

diversos ofícios, o que significaria certamente transformar os modos de viver na capitania. Os 

grupos mais vulneráveis a estas investidas seriam certamente os das pessoas privadas de suas 

liberdades. Os escravos de origem africana já nasciam no cativeiro ou neles eram introduzidos 

para satisfação dessas necessidades, como podemos supor, fosse feito nas fazendas jesuítas e 

demais criatórios de gados e escravos. Estes, já teriam seus donos a cuidarem de administrar 

seu trabalho. Os grupos indígenas entravam no estoque de mão-de-obra sempre que o governo 

e seus aliados decidiam pacificar o sertão. A documentação aponta os aldeamentos e vilas 

como lugar deste adestramento para a submissão e para o trabalho. Deste fim se encarregaram 

tanto as pessoas particulares que recebiam indígenas sob seus cuidados, como também as 

escolas destinadas às crianças indígenas. 

Em 1757, o juiz de fora e dos órfãos de são Luiz do Maranhão, Gaspar Gonçalves dos 

Reis, remeteu ao Piauí as cláusulas estabelecidas para o trabalho dos índios e índias. 

Principiava por determinar que todos os índios e índias que não forem oficiais de idade de 15 

anos até 60, inclusive, ganharão 4$800 (réis) por ano; e os de 12  até 15 ganharão 3$600
279

. 

Caso adoecessem, estes trabalhadores deveriam  ser tratados às custas dos amos, desde que 

não fossem doenças prolongadas,  ou de grandes gastos, em razão dos medicamentos, porque 

neste caso se levará em conta, os medicamentos e galinhas, com certidão de médico, ou 

cirurgião. Em meados do século XVIII, com as leis de liberdade indígena em vigor, estes 

eram entregues  a quem pudesse ensinar-lhes algum ofício. Em virtude do que, as cláusulas 

enviadas pelo desembargador Gaspar Gonçalves dos Reis, procuravam limitar, pelo menos 

formalmente, o tempo de trabalho até que o índio pudesse exercer o seu ofício por conta 

própria: Os que forem concedidos para ofícios, será somente pelo tempo de seis anos, e não 

os dando os mestres ensinados no referido tempo, lhes pagarão 100 réis por dia, como 

oficiais, até ficarem completamente mestres dos ofícios respectivos;
280

 Esta cláusula valia 

para os que começavam a trabalhar aos 12 anos. Os trabalhadores aprendizes de menor idade 

                                            
279 Cláusulas sobre o trabalho remetidas ao Piauí pelo desembargador Gaspar Gonçalves Reis, Juiz de fora e de 

órfãos de São Luiz do Maranhão, 13 de outubro de 1757. In: COSTA, Op. cit., p. 127.    
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se darão por mais anos, determinava, porém, sem limitar o tempo do serviço. Entre as 

obrigações, os amos deveriam ensinar a língua portuguesa e a doutrina cristã na mesma 

língua, além de fazê-los confessar quatro vezes no ano. O mesmo documento estabelecia que 

depois de oficial, o índio serviria à pessoa por mais quatro anos, recebendo o mesmo soldo. 

Tempo maior deveriam servir as mulheres indígenas que eram dadas para o aprendizado de 

costuras e rendas: depois de perfeitas nesta arte, servirão às suas amas, ou amos respectivos, 

sem alteração de soldada, por mais seis anos, 
281

O documento não revela a idade em que se 

iniciava no trabalho ou no dito aprendizado de ofícios, nem a quem eram entregues estes 

trabalhadores. Vê-se na documentação que João do Rego Castelo Branco costumava distribuir 

algumas crianças indígenas entre os moradores de Oeiras quando regressava de suas incursões 

pelo sertão
282

. 

Nas escolas primárias de crianças indígenas, seus pais ficavam com o trabalho de 

produzir gêneros para pagar os mestres-escolas. O preço era tabelado em paneiros de farinha, 

podendo ser pago em outros gêneros que correspondessem àquele valor. Ofício do governador 

da Capitania do Piauí, João P. Caldas, em 22 de dezembro de 1767, instruía que o pagamento 

poderia ser por meio de outros quaisquer gêneros comestíveis, reduzidos à quantidade que, 

pelo seu competente preço, corresponder ao da farinha (...) porque haverá ocasião em que 

não tendo os índios um gênero lhes seja mais fácil pagar em outro... 
283

A produção da aldeia 

também deveria custear o papel gasto na escola. Não é difícil imaginar que o mestre-escola 

talvez tivesse outras atividades, ou que não pudesse manter-se somente dos gêneros que 

recebia como pagamento. Poderia consumir parte deles e do restante fazer comércio com os 

moradores mais próximos. O mesmo procedimento era empregado nos demais aldeamentos. 

A população nestes núcleos  variava muito, em virtude das fugas e do aldeamento de novas 

levas de prisioneiros. Em 1787, de acordo com o mapa demográfico do governo de Jozé 

Telles da Silva, o Piauí contava com três povoações designadas como Lugar de Índios. Eram 

elas: São João de Sende (índios Gueguê) com 19 habitantes; Cajueiro (índios Jaicó) com 298 

habitantes; e São Gonçalo (índios Acroá), com 370 habitantes.
284

 

                                            
281 Idem.  
282 Crianças indígenas foram distribuídas às famílias de Oeiras, segundo Odilon Nunes, nos anos de 1764, sendo 

crianças da etnia Gueguê( Op, cit., p. 114), e crianças Acoroá em 1767(Op, cit., p. 124).Oficio do Governador 

Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, de 20 de novembro de 1772, também menciona a distribuição de crianças 

índias a várias famílias do Piauí naquele ano. AHU_ACL_CU_16, Cx. 12, D. 679. 
283 Oficio do governador João Pereira Caldas ao diretor da aldeia de São João de sende, 22 de outubro de 1767. 

In: COSTA, Op. cit., p. 170. 
284 Mappa das cidades, vilas, lugares e freguesias..., 1787. Disponível também em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543219.jpg.>, último acesso em 10/12/09.  
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Em 1782, o pagamento pelo trabalho indígena passa a ser regulado por uma quantia 

mensal. Antônio Sales de Noronha, governador do Maranhão com jurisdição sobre o Piauí, 

determinou que a partir de 01 de setembro daquele ano, os salários e jornais dos índios  

deveriam se regulados da seguinte forma. 

 

Que os índios empregados em serviços pesados, como os de roças, 

engenhos, corte de madeiras, transporte das mesmas, e condução de pedras, 

ou em navegação igualmente  pesada, vençam 1$200 por mês, e assim  

mesmo os que se ocuparem no negócio de extrair óleos (...); que os 
empregados em serviços domésticos, em pescar, caçar ou em outros 

quaisquer exercícios leves, vencerão 800 réis por mês; que as índias 

empregadas nos mesmos serviços pesados de roças, fazer farinha e em amas 
de leite, vençam 800 réis por mês; que as outras índias empregadas em 

serviços domésticos e leves, vençam 600 réis...
285 

 

O governador estabelecia ainda que índios rapazes de 9 a 13 anos recebessem 600 réis 

e as índias raparigas de 8 a 12 anos, 400 réis por mês. Afirma que os índios artífices se 

reputem no pagamento dos seus jornais pelo que se pratica com os outros artífices brancos, 

regulando-se por seus préstimos e merecimentos sem a menor distinção. A determinação para 

um tratamento sem distinção sugere que houvesse o contrário, ou seja, existiam abusos de tal 

monta que requeriam uma intervenção oficial. Os indígenas estavam libertos pelo rei D. José 

para servirem como mão-de-obra na colônia, sofrendo, inclusive, castigos físicos, pelo que, 

em 1757, escreveu o desembargador Gaspar Gonçalves dos Reis sobre os índios dados para o 

trabalho a soldo: 

 

... e os poderão castigar, na forma em que se castigam outros criados, 

conforme os delitos que cometerem, não os açoitando, porque isto não se 
permite senão somente aos de menor idade, nem também os prenderão em 

ferros, nem em tronco, senão no caso de estarem bêbados, para com a prisão 

se evitar alguma desordem...
286

 

 

É provável que esta advertência do desembargador fosse motivada exatamente porque 

tais violências eram cometidas contra os trabalhadores indígenas. Portanto, estavam sujeitos 

aos açoites, a serem presos em ferros e no tronco. Muito provavelmente, as irregularidas nos 

pagamentos tenham motivado o tabelamento do soldo. 

Com as condições de trabalho, educação e instrução de ofícios vistas até aqui, as 

autoridades coloniais procuravam aumentar as atividades econômicas, dotando a capitania dos 

                                            
285 Bando do Governador Antônio de Sales e Noronha, 27 de agosto de 1782. In: COSTA:, Op. cit, p. 189.   
286 Cláusulas sobre o trabalho indígena remetidas ao Piauí pelo desembargador Gaspar Gonçalves Reis, juiz de 
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artífices e demais trabalhadores que faltavam e eram necessários, sobretudo nas vilas. Do 

manuscrito deixado por Antônio José de Morais Durão
287

, é possível traçar um quadro da 

cidade de Oeiras e das vilas então existentes na Capitania, de suas condições físicas, da 

ausência de moradores, e, principalmente, da falta de artífices. 

Dizia aquele ouvidor que em Oeiras, não tem relógio, Casas de Câmara, cadeia, 

açougue, ferreiro ou outra alguma oficina pública. Umas casas térreas de barro serviam de 

Câmara, sobre elas corria litígio. Havia só uma rua inteira, outra de uma só face, e metade de 

outra. As casas da cidade eram todas térreas, inclusive a da Câmara. O prédio do açougue é 

alugado, e demais coisa nenhuma. Sobre a vila de Paranaguá, relata que não tem oficinas 

públicas, como todas as mais vilas da Capitania (...), com mais moradores fora dela, no sítio 

do Brejo – como já mencionando – mas nem nome tem de aldeia, nem juiz ou justiça, ao 

passo que se aumenta em cultura e negócio. A vila de Jerumenha, tinha 5 fogos. Adverte o 

ouvidor que os 18 que se lhe vêem, na contagem que remeteu junto à descrição, são na 

circunferência. Não obstante ficar num lugar cômodo, nenhum aumento tem tido, como 

mostra o número de seus visinhos, havendo 11 anos que é vila; o mesmo sucede às mais... A 

vila de Valença, situada numa baixa terrível, onde os moradores bebiam de cacimba, contava 

com uma ermida de barro mas arruinada, com invocação de Nossa Senhora do Ó. Não tinha 

cadeia, açougue, ou outra alguma oficina. Tinha 9 vizinhos, e os 67 inclusos na contagem 

anexada ao manuscrito, informou o ouvidor, referiam-se aos que moram até a distância de 

uma légua que cá dão o nome de subúrbios. A vila de Marvão, segundo Antônio Durão, era a 

pior  de toda a Capitania, por se localizar no lugar mais seco e fúnebre da mesma: Tem 

unicamente  três casas ou moradores, para melhor dizer, pois ainda que aquelas são mais, 

não tem inquilino algum. Durão atribuiu o número escasso de moradores na vila de Marvão 

ao fato de esta possuir somente uma ribeira, a do Crateús, afluente do rio Poti. Por fazer 

fronteira com a Capitania do Ceará, os moradores viviam  mudando as extremas ou 

confundido-as ou variando-as como lhes faz conta, para não serem  inquietados de nenhuma 

das partes. Não tinha oficina, câmara e cadeia. Já a vila de Campo Maior, localizada numa 

espaçosa e alegre campina, com 79 fogos e semelhança de povoação do Reino desafrontada 

de matos; é mais capaz de ser cidade que esta de Oeiras, que fica numa cafurna. Segundo o 

ouvidor, esta vila tem muito povo, muita fazenda e bons sítios, contudo, sem cadeia, câmara, 

açougue e outras oficinas públicas. A vila de Sao João da Parnaíba, com negócio de 

charques e couramas vendidas e trocadas por tecido, faziam dela a de comércio mais ativo. 
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Contava com uma freguesia sob invocação de Nossa Senhora do Carmo da Piracuruca, porém, 

distante 30 léguas, tinha um templo de pedra de cantaria assaz magnífico e que fez de 

despesa quase 200 mil cruzados, porém está sem uso e descoberto. 

Os dados apresentados pelo ouvidor dão uma amostra de suas preocupações quanto ao 

rumo que tomavam as vilas e a capital. Não é intenção deste trabalho debater os dados 

quantitativos ou o crescimento populacional. Uma análise a este respeito pode ser encontrada 

na obra de Luiz Mott, intitulada Piauí colonial: população, economia e sociedade
288

. O que 

se pretende ressaltar são as evidências de que os núcleos urbanos não atraíram os moradores, 

causando inquietação nas autoridades. As oficinas públicas dizem respeito ao aparelhamento 

que o Estado deveria prover  a partir da arrecadação sobre a produção das mesmas vilas e 

cidade. Não só os artífices se ausentavam, mas, também, os produtores e comerciantes. É 

provável que os habitantes estivessem mais preocupados com sua vidas do que com as ideias 

de desenvolvimento em voga. Faziam-no por opção e não por incapacidade. 

Da Vila de Campo Maior que, em 1772, Durão julgou parecida com as vilas de 

Portugal, existe documento transcrito por Costa, referente ao tabelamento dos preços dos 

gêneros e das taxas de ofício, datado de 24 de agosto de 1764. Segundo os pareceres enviados 

à corte pelo governador João de Pereira Caldas e pelo Desembargador Francisco Marcelino de 

Gouveia, a vila de Marvão, ao lado da de Paranaguá, eram as únicas vilas de instalação viável. 

A de Marvão, erigida em vila a partir da freguesia de Santo Antonio do Surubim. Dois anos 

após sua criação como vila, informa F. A. Pereira da Costa, os membros da Câmara se 

reuniram sob a liderança do desembargador Luis José Duarte, para tratar do novo padrão de 

medidas e fixar os preços dos serviços e dos gêneros ali negociados. Assim eram tabelados: 

 

Farinha de mandioca, vendida na vila, a 160 réis a quarta, e nas roças a 120; 
milho, arroz e feijão, a 150; Vaca grande e gorda, a 1$500, e sendo inferior a 

1$280; boi grande e gordo 1$920, e boiote a 1$600; galinhas grandes e 

gordas, a 240; frangas enfeitadas a 160, frangos a 60, na vila e, fora, a 40, e 

frangas mais pequenas a 120; leitão a 480 e  leitoa a 300, peru, de roda 
grande, a 800, e perua a 400; ovos a quatro por um vintém; patos a 300 e 

patas a 200; carneiro ou bode grande e gordo, que não se vendesse por mais 

de 640, e ovelha e cabra por mais de 400; sabão a 60 réis a libra; aguardente, 
um frasco da destilada por 600 réis, sendo o frasco grande; mel de engenho, 

a 200 réis o frasco, sendo o mel bom e o frasco grande; algodão em rama a 

160 a quarta; fio fino a 320 a libra, e o grosso a 240.
289 
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A Câmara de Campo Maior tentava regular o mercado na vila, tomando-se cuidado de 

compensar o transporte com os preços majorados no caso de farinha, talvez por ser o gênero 

principal da dieta alimentar e o mais necessários na vila. É provável que tal medida 

pretendesse atrair o interesse dos produtores que, pelo mesmo preço, venderiam os produtos 

noutro lugar. Esta evidência aponta para o fato de que havia um comércio fora da vila, pois se 

tabelou  também o preço da farinha nas roças. Entre os problemas que dificultavam a vida nos 

núcleos urbanos estavam os altos preços praticados. Segundo relato do ouvidor Antônio 

Durão, a capitania era pobre, mas desempenhada, e apesar da pouca fertilidade de um 

território muito arenoso e lajeado, existiam excelentes paragens para a cultura dos frutos da 

terra que eram milho, arroz, feijão, mandioca e açúcar. Porém, dizia o ouvidor, eram muito 

caros se comparados com os preços usuais em outras capitanias. Durão atribuía os preços 

elevados à nímia preguiça de seus habitantes que simplesmente se aproveitam do que a 

natureza produz
290

. João de Amorim, governando a capitania em 1798, enviou ofício a D. 

Rodrigo de Souza Coutinho, afirmando que: 

 

Em primeiro lugar o terreno da capitania é incapaz da produção necessária 

para sustentação de seus habitantes; pois todos os gêneros que consomem 
nesta cidade vêem daqui 10, 15, 20 e mais léguas em cavalos, que apenas 

carregam 5 arrobas, e fazem por dia 5 a 6 léguas de caminho o que faz com 

que sejam mais caros do que em Portugal, sendo por mar conduzidos por 
portos deste continente; esta razão, unida a grande preguiça, quase universal 

destes povos, os reduz muitas vezes a padecer muitas fomes, o que não 

sucederia se fosse a capital situada no excelente Parnaíba (...) Em todo lugar 
o que faz aumentar a produção é o comércio...

291
. 

 

Esta carestia não parecia incomodar os habitantes do sertão, pois eles sobreviviam das 

suas duas raízes de mandioca, como acusou o ouvidor Antônio Durão, fato que ele imputava 

à nímia preguiça dos habitantes do sertão piauiense. A maior resistência dos moradores dizia 

respeito à manutenção dos seus modos de viver e de sua autonomia em relação aos núcleos de 

povoamento, com suas leis, pelourinhos, câmaras e tabelamentos. 

Não é de duvidar que houvesse fome na capitania, principalmente sobre aqueles 

subjugados – nas aldeias indígenas, no cativeiro dos negros, na produção de carne seca e 

couramas de Parnaíba. Porém, havia os que persistiam em viver com suas duas raízes de 

mandioca e permanecerem sem serventia ao projeto do império português, na condição de 

cafres como se viu neste trabalho. O mapa demográfico do governo de Telles da Silva (1787) 
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291 Oficio do governador João de Amorim Pereira a D. Rodrigo de Sousa Coltinho. In: COSTA, op. cit., p. 205. 
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não menciona o cafre. Mas, é pouco provável que a mesma rebeldia representada naquela 

palavra tivesse desaparecido. 
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Considerações finais 
 

Falando dos peixes, Aristóteles diz que só eles entre todos os 

animais se não domam nem domesticam (...) Os autores comumente 
condenam esta condição dos peixes, e a deitam à pouca docilidade ou 

demasiada bruteza; mas eu sou de mui diferente opinião. Não 
condeno, antes louvo muito aos peixes este seu retiro, e me parece que 

se não fora natureza, era de grande prudência. Peixes! Quanto mais 

longe dos homens, tanto melhor; trato e familiaridade com eles, Deus 
vos livre! Se os animais da terra e do ar querem ser seus familiares, 

façam-no muito embora, que suas pensões o fazem. Cantem-lhe o 
rouxinol, mas na sua gaiola; diga-lhe ditos os papagaios, mas na sua 

cadeia; vá com eles à caça o açor, mas nas suas piozes; faça-lhe 
bufonerias o bugio, mas no seu cepo; contente-se o cão de lhe roer um 

osso, mas levado onde não quer pela trela; preze-se o boi de lhe 
chamarem fermoso ou fidalgo, mas com o jugo sobre a cerviz, puxando 

pelo arado e pelo carro; glorie-se o cavalo de mastigar freios dourados, 
mas debaixo da vara e da espora; e se os tigres e os leões lhe comem a 

ração da carne que não caçam nos bosques, sejam presos e encerrados 
com grades de ferro. E entretanto vós, peixes, longe dos homens e fora 

dessas cortesanias, vivereis só convosco, sim, mas como peixe na água. 

De casa e de portas a dentro tendes o exemplo de toda esta verdade, o 
qual vos quero lembrar, porque há filósofos que dizem que não tendes 

memória (...) Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não: não é isso 
que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá; 

para a cidade é que deveis olhar. Cuidais que só os Tapuias se comem 
uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem 

os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, 
vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas; vedes aquele subir e 

descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem 
sossego? Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão-

de comer, e como se hão-de comer. 
 

Pe. Antônio Vieira,  

S. Luiz do Maranhão, 1654. 
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A Capitania do Piauí foi um dos espaços a serem controlados de acordo com a 

geopolítica portuguesa do século XVIII. Os funcionários da administração colonial cometiam 

desvios e os modos de viver da população não ofereciam as bases da exploração comercial 

pretendida. Mesmo a atividade pecuária se restringia ao comércio interno na colônia. O 

tráfego transatlântico alcançava o Piauí indiretamente, pelos gados e tecidos negociados com 

outras capitanias. A conquista das terras interiores ainda era um desafio na segunda metade do 

século XVIII. Não se tratava somente de conquistar o território e livrá-lo do perigo indígena, 

abrir caminhos seguros, mas, de conquistar a população, fazê-la produtiva, segundo os planos 

comerciais que se forjavam. Por isso, reformar os costumes, inseri-la na civilização, também 

se tornou uma obsessão da Coroa. Afinal, os costumes interferiam no êxito econômico. Cartas 

régias, instruções e relatórios informam o caráter rebelde que os modos de viver adquiriram 

quando o Estado passou a intervir no sertão com maior ímpeto, a partir do estabelecimento de 

um governo, em 1759, ano em que o primeiro governador chegou ao Piauí. 

A nobreza da terra paulatinamente foi se inserindo neste projeto, através de pactos que 

garantiriam seu lugar privilegiado na sociedade que se pretendia formar. Além das estratégias 

que envolviam as formalidades, com destaque ao pragmatismo de tais ações, houve a 

necessidade de agir com maior contundência. A violência e castigos físicos eram recursos 

sempre à mão.  Os habitantes da capitania, contudo, reagiam a esta opressão.  Buscavam tecer 

seu próprio modo de viver, distantes das vilas e de sua polícia, sendo possível verificar que 

algumas comunidades existentes fora dos núcleos urbanos criados tiveram população mais 

avultada do que as vilas instaladas por ordem régia.  

Para a população sertaneja, viver no sertão se viabilizava pelo exercício de antigas 

práticas – casa que se fazia em um dia, viver com duas raízes de mandioca – que, pode-se 

supor, estiveram presentes desde o início do devassamento do território. Em suma, houve um 

confronto entre distintos valores referenciais para o comportamento das pessoas. O que se 

colocou em disputa foram as prioridades para a vida cotidiana, dando-se um conflito em torno 

dos rumos que aquela sociedade poderia tomar.  Aparentemente, os habitantes da capitania 

tinham uma compreensão clara desta oposição. As pedras encontradas no caminho dos 

conquistadores do sertão expressam bem a ironia e astúcia dos sertanejos, capazes de 

compreender o sertão com maior profundidade que os administradores coloniais. Tal 

compreensão não se refere apenas à experiência de viver na capitania e conhecer seu espaço 

físico. Ela decorre da experiência histórica do conflito, da dominação, das práticas que 

vinham permitindo sua sobrevivência, bem como de apreender os sentidos da cultura dos 
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dominadores, seus rituais, símbolos, suas pretensões de riqueza e poder. Instrumentalizaram-

se com este saber, que elaboraram ao seu modo e colocaram em defesa de seus interesses. A 

carta de Esperança Garcia aponta para o domínio do letramento como um destes caminhos de 

resistência. Demonstra, também, que havia um limite de atuação, dentro da opressão do 

sistema escravista ou dos valores cristãos, como o matrimônio e o sacramento do batismo. A 

luta entre dominados e dominadores pautou-se, portanto, por um diálogo cultural, de trocas e 

negociações, na medida em que os últimos impunham suas resistências. 

Uma dificuldade que este trabalho encontrou diz respeito à articulação analítica de 

grupos distintos de habitantes, sobretudo pelos caracteres étnicos e a privação da liberdade. 

Os indígenas, negros, mestiços, poderiam ser ou não livres; as relações de dominação que 

sobre eles pesaram, certamente adquirem diferentes registros e peculiaridades. Isto posto, é 

possível perceber que mesmo a liberdade demonstrou uma plasticidade própria. O estatuto de 

pessoa livre não garantia a posse plena e domínio sobre sua vontade e mobilidade. As relações 

estabelecidas limitavam a liberdade, como no caso dos agregados, das tropas militares, dos 

indígenas aprendizes de ofício, daqueles considerados não brancos. Estes limites 

manifestaram-se na da realidade social contraditória, onde a formalidade que garantia o 

estatuto de pessoas livres se chocava com a dinâmica da vida social que as oprimia e limitava. 

Por outro lado, a escravidão também era atravessada por práticas rebeldes, pela resistência, 

pelas fugas, pelas lutas dentro da burocracia do Estado, usando contra o poder instituído os 

veículos de sua própria hierarquia e burocracia. Coube a esta pesquisa atentar para as pessoas 

que, livres ou não, partilhavam a realidade da dominação. Dois aspectos eram comuns aos 

diversos habitantes da capitania do Piauí: a condição de dominados e as práticas de 

resistência. Foi possível notar, a partir das redes de relações sociais, que os oprimidos do 

sertão transpunham as barreiras colocadas pelas categorias étnicas e pelo estatuto da 

escravidão. Relacionavam-se entre si e procuravam dar cabo de suas necessidades materiais, 

afetivas e políticas pela articulação de valores e vontades. Ademais, no final do século XVIII, 

no mapa demográfico do governo de Jozé Telles da Silva, a população aparece 

indistintamente como alvo do controle e potencial econômico. 

Ao longo do processo de pesquisa, a solidariedade e a mobilidade física das pessoas 

emergiu como prática importante de sua resistência à dominação. Talvez indique que se 

tratem de valores culturais que se tornaram caros aos seus modos de vida. O mesmo sertão 

descrito como lugar de pessoas rudes e violentas, era o que oferecia abrigo aos oprimidos de 
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vários matizes. Neste aspecto, não importava a estes sujeitos a lealdade ao rei e às suas leis, 

mas a fidelidade aos pactos estabelecidos entre as pessoas. 

A maneira como os diversos habitantes do sertão piauiense foram representados na 

documentação da administração colonial, correspondia ao interesse de quem procurava 

dominá-los, classificá-los, distingui-los e usá-los. E o que os uniu, mais do que uma mistura 

de raças, foi a mistura de experiências de opressão e de luta que, num dado momento 

histórico, situou-os num lugar social comum, de oprimidos. 

A investigação das práticas sociais pelas quais a população sertaneja realizava seu modo 

de vida conduziu a uma importante observação sobre a gestação de sua cultura. O conjunto de 

valores e de saberes, modelados na experiência das tensões e resistências, em meio às disputas 

com os poderes que incidiam sobre suas vidas, colocaram os habitantes do sertão numa 

posição cada vez mais distante do ideal de civilização que pesava sobre eles. Seu modo de 

viver emergia estranho e rebelde aos olhos de administradores, ouvidores, padres, viajantes e 

caçadores de tesouro. Estes, às vezes, com certa condescendência, viam a população sertaneja 

como formada por pessoas incapazes, ignorantes, obscurecidas, como aqueles indígenas 

caboclos que o padre José Pereira imaginou imprimindo caracteres em pedras nos momentos 

de descanso, inventando histórias não verificáveis pelo rigor científico. O ouvidor Antônio 

Durão, apreendia-os numa condição natural determinada pelas raças, portanto, incapazes de 

civilizar-se, ao mesmo tempo, supunha-os reféns da ignorância, faltos de instrução, 

preguiçosos e violentos. Em geral, o sertão tomava corpo pelas práticas de seus habitantes que 

incomodavam os produtores de manuscritos.  

Mott considerou com propriedade que era insólito o fato de que, em 1770, numa 

sociedade predominantemente machista e iletrada, uma escrava pudesse escrever uma carta ao 

governador. Esta observação é inspiradora para se questionar, se também não seria insólito 

que muitas pesquisas dêem primazia ao estudo das representações da cultura sertaneja, como 

se estas produzissem sertanejos, em lugar dos processos sociais em que se gestaram o 

sertanejo e o sertão. O diálogo tenso, feito de ações entre os habitantes do sertão e os que se 

julgavam os civilizados, produziu significados que procuraram não só representar 

determinadas práticas e pessoas, mas conduzi-las a um destino histórico. Este diálogo 

continua, com diferentes registros, nos dias atuais. Talvez isto decorra do fato de que o sertão 

já não é o mesmo, mas ainda é o sertão - rebelde a outros modelos de sociedade, a outros 

conjuntos de valores e práticas, com os quais dialoga e dos quais se distingue. Pelo exposto, 

observando com maior vagar o século XVIII, sobretudo os conflitos de suas décadas finais, é 
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possível acreditar que o sertão se fez de ações concretas que levaram os produtores de 

documentos a descrevê-lo com certas características. Em geral, sertão e sertanejos surgem 

nas narrativas e descrições não de modo substantivo, ou seja, que por si tenham substância. 

Há sempre uma gama de adjetivos que tentam aprisioná-los numa espécie de apêndice da 

história, da civilização e da humanidade. No final do século XVIII, a palavra sertanejos 

aparece na documentação, nos escritos do padre José Pereira e no Roteiro do Maranhão ao 

Goiás..., onde também são designados como pessoas limitadas, tolas ou incapazes, pobres 

coitados. 

Para melhor se apreciar a força que uma cultura, um modo de viver, pode adquirir nos 

conflitos sociais, é oportuno encerrar este trabalho com o relato de uma vitória sertaneja. Em 

1761, quando o primeiro governador se ocupava de fundar vilas na capitania, o rei expediu 

uma ordem determinando a extinção de jumentos e mulas do sertão do Piauí e Pernambuco: 

 

Governador do Estado do Brasil Eu El-Rei vos envio muito saudar. Sendo-me 

presente que pelo costume que de anos a esta parte se tem introduzido no 

continente desse Estado se fazerem os moradores dele os seus transportes em 
machos e mulas, deixando por isso de criar cavalos de sorte que se vai 

extinguindo a criação deles, por não terem saída em grave prejuízo do meu 

real serviço e dos criadores e bem comum dos lavradores dos Sertões do 

mesmo Estado e das Capitanias de Pernambuco e Piauí. E atendendo ao que 
por eles me foi representado; sou servido ordenar que em nenhuma vila, 

cidade ou lugar do território desse Governo se possa dar despacho por entrada 

ou por saída a machos ou mulas. E que antes pelo contrário todos e todas as 
que nele se introduzirem depois da publicação desta sejam irremissivelmente 

perdidos e mortos, pagando as pessoas em cujas mãos forem achados os 

sobreditos machos ou mulas a metade do seu valor para os que se 
descobrirem.

292
 

 

O rei, ao que parece, atendia a um requerimento dos criadores de cavalos que se sentiam 

prejudicados pela criação de muares, generalizada entre a população. Fica implícito que a 

população pobre se servia de jumentos e mulas, enquanto a criação de cavalos era negócio de 

grandes proprietários, já que os criadores foram os queixosos que motivaram a ordem régia: 

por eles me foi representado, escreveu D. José. Ceres Mello informa que a ordem régia 

atestava o seu uso generalizado pela população, bem como a importância de sua criação. 

Devido aos clamores foi revogada
293

. 

 Em 1764, chegou na Capitania do Piauí uma carta régia voltando atrás na decisão, e, ao 

contrário daquela de 1761, estimulava a criação de muares. Argumentou o rei que tendo em 

                                            
292 Ordem régua de 19 de junho de 1761. In: MELLO, Ceres R., Op. cit., p. 328. 
293 MELLO, Ceres R. Op. Cit., p. 328. 
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vista a existência de uma ordem no Palácio d’Ajuda, para que os infratores pagassem multa 

aos seus denunciantes, ele ordenava anotar nos livros do governo da Capitania, em Oeiras, a 

correção desta determinação
294

. Em 5 de julho de 1765, o governador João Pereira Caldas 

notificou em ofício o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de 

Mendonça Furtado, que estava ciente da ordem de Sua Majestade para promover nesta 

Capitania e na utilidade dos seus moradores, e com benefício do comércio, depois de ter 

mostrado a experiência, serem as ditas bestas muares mais próprias  para o transporte das 

mercadorias que se introduziam nas comarcas de Minas
295

. Caldas se dizia, ainda, ciente da 

determinação para serem conservadas as outras bestas cavalares que fossem necessárias e para 

a remonta das tropas: tudo farei assim, publicar, para a todos estes moradores ser notória 

aquela Real determinação. Em resumo, o rei havia decidido que qualquer tipo de besta 

poderia ser criado. Era importante, também, publicar para que todos entendessem se tratar da 

vontade do monarca, como outros argumentos de bondade muito freqüentes na documentação 

do período estudado. Mais uma vez a Coroa cedeu diante da persistência sertaneja em 

defender seus modos de vida. Usando as palavras de Laura de Melo e Souza, naquela região 

nevrálgica, não se podia apenas bater: havia também que soprar, e com freqüência.
296  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
294 AHU_ACL_CU_016, Cx. 9. D. 537. 
295 AHU_ACL_CU_016, Cx. 9. D. 545. 
296 SOUZA, Laura de Mello e. Política e Administração colonial: problemas e perspectivas. In: SOUZA, L. de 

M. e ; FURTADO; Júnia; BICALHO, Maria Fernanda. O governo dos Povos. São Paulo, Alameda, 2009, p. 65-
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Mapa da Capítania do Piauí. Galluzzi, Henrique Antonio. Disponível em <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart 

249898.jpg>, acesso em 10/12/09. 
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Teto da Sala da Concórdia, Palácio de Oeiras- Portugal. 

 Disponível em < http://oeirascomhistoria.blogspot.com/2009_07_01_archive.html>, acesso em 05/12/09. 
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  Mappa das cidades, vilas, lugares e freguesias das capitanias do Maranhão e Piauhy, 1787. Disponível em 

<http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart543219.jpg>, acesso em 10/12/09. 
 


