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É corrente no estudo do passado, constatar-se a indicação de alguns fatos históricos para 

justificar um dado acontecimento. É certo que os fatos são determinantes no desenrolar da 

história, mas associados a eles, há objetivos, metas e estratégias que nortearam as ações.  

Observando o processo de ocupação da porção setentrional do litoral brasileiro, em finais do século 

XVI e início do século XVII, surge como um fato determinante para desencadear a conquista dessa 

região a ameaçadora presença dos franceses em busca do pau Brasil. No entanto, este foi apenas 

um fato que motivou a ação, mas quais eram as estratégias que estavam por trás do 

encaminhamento dos feitos de conquista? 

Para compreender melhor a questão é preciso observar o contexto no qual se encontrava o Brasil 

naquela época. Neste aspecto, torna-se relevante o relato e as recomendações contidas no 

“Tratado Descritivo do Brasil” que Gabriel Soares de Sousa destinou ao então rei D. Filipe II – 

Filipe I de Portugal – pois apresenta um quadro da situação, em finais do século XVI. 

Era a riqueza identificada por tantos quanto estiveram no Brasil, que levava o autor do “Tratado” a 

advertir ao rei Filipe I: “Em seu reparo, e acrescentamento estará bem empregado todo o cuidado, 

que S. Magestade mandar ter deste novo Reino; pois esta capaz para se edificar nelle hum 

grande Império (...)”.1 

Sobre a defesa do Brasil, Gabriel Soares apontava a urgência em: “(...) mandar fortificar e prover 

do necessario a sua defensão, o qual está hoje em tamanho perigo, que se nisso cahirem os 

cossarios, com muito pequena armada se senhorearão desta provincia por rasão de não estarem 

as povoações della fortificada, (...)”. Dizia ainda que devia o rei “(...) mandar acudir com muita 

brevidade, pois ha perigo na tardança, o que não convem que haja, porque se os estrangeiros se 

apoderarem desta terra custará muito lançalos fora della, pelo grande aparelho que tem para nella 

se fortificarem (...)”.2 

Se as áreas que naquela época já se encontravam povoadas estavam sujeitas a tamanha ameaça 

do ataque de corsários e outros inimigos, o que dizer da porção do território situada ao norte da 

capitania de Itamaracá, estendendo-se até o limite setentrional dos domínios de Portugal, uma vez 

que até aproximar-se a entrada do século XVII achava-se quase totalmente desocupada? Este 

constituía um dos pontos mais vulneráveis do Brasil, ainda mais considerando ser a área uma 

reserva de pau Brasil da melhor qualidade. 



Historicamente, verifica-se que toda esta região sempre foi alvo de um processo conjunto de 

ocupação, desde as primeiras investidas dos donatários das capitanias, ocorridas entre os anos 

de 1535 a 1561, até o povoamento definitivo pelos portugueses, quando em finais do século XVI, 

teve início um esforço de conquista que principiou com a ocupação da Paraíba, na década de 

1580, avançou com a construção do forte dos Reis Magos e cidade do Natal, no Rio Grande do 

Norte, a fundação da cidade de São Luís do Maranhão, em 1615, findando com o Pará no ano 

seguinte.3 

Fracassadas as tentativas de ocupação, empreendidas pelos donatários, ficou todo este território, 

durante longo tempo, ocupado por diversas tribos de gentis, sendo um campo aberto para a 

exploração comercial, especialmente de franceses que souberam lidar com os nativos e utilizar essa 

mão-de-obra para obter carregamentos de pau Brasil. Assim, permaneceu a parte setentrional do 

território povoado apenas até Itamaracá, capitania que resistia precariamente às dificuldades 

impostas pela terra. 

Fatos novos só vieram a mudar a história dessa região a partir do final do século XVI, tendo sempre 

por fator impulsionador a presença dos franceses, o perigo que representavam, mais diretamente, 

para as capitanias de Pernambuco e Itamaracá, e de um modo geral, por constituírem uma ameaça 

de perda de todo aquele território.  

Vivia-se o período da união das Coroas Ibéricas, e é importante perceber qual era o papel do 

Brasil no contexto econômico daquela época, pois isto contribui para justificar o esforço de 

reconquista de partes do seu território empreendido então. Na década de 1580, verificava-se o 

arranque do Brasil com o florescimento da cultura da cana e do fabrico do açúcar, espelhado no 

crescente número de engenhos. Dos 118 engenhos registrados por Fernão Cardim, em 1583, 

passava-se para 200, em 1590. Através de um relatório datado de Agosto de 1588, contendo 

despesas e rendimentos da economia do império colonial português, era conhecida a importância 

que o Brasil assumia nesse cenário. Entre as colônias do Atlântico, a economia brasileira 

comparecia como a segunda maior, abaixo apenas das ilhas açorianas.4 Em 1593, o Brasil já 

alcançava o primeiro lugar, ultrapassando os Açores. 

Esse quadro econômico reforçava a necessidade de combater, de forma mais sistemática, as 

ameaças de outras nações às terras brasileiras, pois eram imprescindíveis a manutenção da 

unidade da colônia e a consolidação da idéia de “exclusivo colonial” sobre aquela economia, 

impedindo que a Inglaterra, a França e a Holanda, tivessem participação no próspero comércio 

marítimo atlântico, particularmente, na comercialização do açúcar.5 

Foi nesse contexto que decorreram as novas iniciativas para reconquista do litoral setentrional do 

Brasil. Ao contrário das primeiras tentativas para colonização dessa região, que se enquadravam 

na ação de particulares para ocupação das capitanias hereditárias, agora se confirmava a falência 

daquele sistema e o surgimento de uma nova estratégia, fundamentada na intervenção direta do 

poder metropolitano, como já ocorrera na Bahia e no Rio de Janeiro, dando prosseguimento ao 

estabelecimento das capitanias reais e a fundação de cidades. 



Visando alcançar os objetivos almejados, pode-se apontar que uma estratégia foi lançada, 

visando um processo de avanço do povoamento sobre essa região a fim de assegurar a 

manutenção do território.6 Esta principiou com a fundação de pontos avançados de apoio, 

estrategicamente implantados ao longo do litoral nordestino com o objetivo de efetivar essa 

conquista. Esses pontos, progressivamente, vinham se incorporar ao projeto de povoamento, que 

deveria estender-se até as áreas mais ao norte do Brasil. 

Apesar da Bahia ser a sede do poder metropolitano na colônia, veremos que nesse processo de 

reconquista, foi a capitania de Pernambuco que assumiu a posição de centro dos acontecimentos, 

sendo a princípio, o único ponto de partida das diversas investidas que, a longo tempo, foram 

feitas para a ocupação daquela área.  

Ao norte de Pernambuco, a capitania de Itamaracá continuava sem lograr maior prosperidade, 

embora tivesse “muitas e boas terras pera se povoarem e fazerem nellas fazendas”.7 Estes dois 

núcleos de ocupação permaneciam ilhados, contando ao sul e a grande distância apenas com 

algum apoio vindo da Bahia, fazendo fronteira ao norte com uma extensa região habitada por 

tribos indígenas que entre si mantinham acirrados conflitos, estando vulnerável à exploração 

comercial dos franceses sobre aquela porção do litoral que se estendia até o Rio Paraíba, coberta 

por vastas matas de pau Brasil, considerado o “mais fino de todo o Estado” do Brasil.8 

Queixavam-se os moradores das capitanias de Pernambuco e Itamaracá do estado de abandono 

em que viviam, encontrando na hostilidade do gentio um obstáculo para o desbravamento da terra 

como pretendiam. Este contexto precipitava a necessidade de reconquistar a região próxima ao 

Rio Paraíba e ali criar um ponto de apoio da colonização, que seria uma “porta de acesso” às 

demais capitanias da costa setentrional do Brasil.9 

A existência do Rio Paraíba, ou Rio de São Domingos, como também era denominado na 

cartografia de época, foi determinante para a história dessa região, pois constituía a via de acesso 

a uma área de grande potencialidade econômica. Sobre isto se referiu o Frei Vicente do Salvador, 

dizendo ter o Rio Paraíba “muito maior porto, e capaz de maiores embarcações, que o de 

Pernambuco”, e ter “huma varzea de mais de quatorze legoas de comprido, e de largo duas mil 

braças, toda retalhada de esteiros, e rios caudaes de agoa doce”, com abundância de mangues 

que forneciam “lenha pera se cozer o assucar, e pera cinza da decoada em que se limpa” e 

depura o mesmo açúcar.10 Por tudo isto, recomendava Gabriel Soares de Sousa, em seu relato 

datado de 1587: 

“(...) este rio da Paraíba he mui necessario fortificar-se, a huma por tirar esta ladroeira 

dos francezes delle, a outra por se povoar, pois he a terra capaz para isso, onde se 

podem fazer muitos engenhos de assucar. E povoado este rio, como convem, ficão 

seguros os engenhos da capitania de Tamaraqua, e alguns da de Pernambuco, que não 

lavrão com temor dos Pitagoares, e outros se tornão a reformar, que elles queimavão e 

destruião (...)”.11 



Portanto, naquela época, fortificar e ocupar as margens do Rio Paraíba era uma medida 

estratégica que possibilitaria tanto a exploração econômica, quanto a defesa de toda a região.  

Assim, resolveu o governo metropolitano intervir, e havendo Frutuoso Barbosa se oferecido para 

assumir a ocupação daquela região, desde que recebesse apoio e mercês da Coroa portuguesa, 

decidiu o Rei D. Henrique nomeá-lo como capitão-mor da conquista da Paraíba, cargo que foi 

depois confirmado por D. Filipe I de Portugal.12 Ao assumir esta função, é certo que lhe foi entregue 

um regimento, pois assim procedia o poder metropolitano, emitindo ordens específicas para cada 

um dos seus representantes nas colônias, através de cartas e regimentos, uma vez que no 

Império ultramarino português predominava uma administração de tipo “comissarial”.13 

Deste regimento constava a ordem para a construção de um forte, o que se confirma em 

correspondência posteriormente enviada ao ouvidor geral Martim Leitão, que a isto se referia 

dizendo: “ja deveis ter sabido como no Regimento que Fruitoso Barbosa levou quando foi deste 

Reino hia declarado o sitio em que avia de prantar este forte”.14 Este documento é relevante, pois 

demonstra que a defesa da barra do Rio Paraíba e a escolha do sítio para a edificação do forte 

eram medidas previamente definidas pela metrópole. 

Recorde-se que em 1574, ainda ao tempo do reinado de D. Sebastião, temendo a presença de 

franceses no Rio Paraíba, havia aquele monarca encarregado o governador geral do Brasil, Luiz 

de Brito, de ir à Paraíba para “eleger sitio pera huma forte povoação, donde se pudessem 

defender delles, e dos Potiguares”.15 Esta tarefa foi assumida pelo ouvidor geral Fernão da Silva, 

que não obteve sucesso. Havendo um conhecimento prévio daquela região, justifica-se que 

constasse do regimento dado a Frutuoso Barbosa a referência ao sítio onde deveria edificar o 

forte. 

Foram duas as tentativas que Frutuoso Barbosa fez visando seu intento de conquistar a Paraíba. 

Em 1579, partindo de Lisboa, aportou em Pernambuco, mas ali uma grande tempestade atingiu 

suas embarcações, impedindo-o de seguir para a Paraíba. Em 1582, refazendo sua expedição em 

Pernambuco e recebendo por ordem de Filipe I, mantimentos, ferramentas e resgates “pera 

dadivas do gentio daquellas partes”,16 chegou à Paraíba, mas sofrendo sucessivos ataques dos 

nativos, incitados por franceses, acabou abandonando seu projeto.17 

Relatou o Frei Vicente do Salvador, que Frutuoso Barbosa em sua segunda tentativa de ganhar a 

Paraíba, após sangrentos conflitos com os Potiguares, ainda permaneceu pouco tempo ancorado 

com sua gente na barra do rio, e tentaram “de se fortificarem da banda do Norte, porque pareceo 

impossivel da banda do Sul, no Cabedello, por ser máu o sitio, e não ter agoa, o que não fizerão 

de huma parte nem de outra, antes fugirão á maior pressa, por verem da banda dalém muito 

Gentio”.18 

Diante de tantos insucessos, mandou o governador geral do Brasil, Manuel Teles Barreto, que 

fossem para Pernambuco o ouvidor geral, Martim Leitão e o provedor Martim Carvalho, a fim de 

reunir gente e recursos para outra expedição. Estando a esquadra catelhana do general Diogo 

Flores Valdez na Bahia, utilizou-a para a nova investida.19 Do Recife, partiram por mar e terra, em 



direção à Paraíba, espanhóis e portugueses. Índios e franceses não tiveram desta vez capacidade 

para resistir aos adversários.  

Seguindo instruções que trazia, Diogo Flores tratou logo de levantar um fortim, batizando-o com o 

nome de São Filipe, a 1 de Maio de 1584. Foi neste “forte de terra e faxina” onde se recolheram 

os cento e dez soldados espanhóis e cinqüenta portugueses, que ficaram sob o comando do 

capitão Francisco Castejon.20 

Novamente, a margem norte do Rio Paraíba foi o local escolhido para a fundação do forte de São 

Filipe, que ficava “defronte da extrema occidental da Restinga” por considerar o general Diogo 

Flores, ser este o melhor sítio para aquela construção.21 
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Carta da barra do Rio Paraíba, c. 1616, contendo as seguintes indicações na legenda. 

D - “sitio onde esteve o primeiro forte”. Este foi o Forte de São Filipe, situado na margem norte do rio 

F – “Forte que chamão do Cabedello que guarda a barra”. Construído após a fundação da cidade, na margem sul do rio  

G – “Cidade Phellippea de N. Senhora das Neves” 

Fonte – REZÃO do Estado do Brasil. (c.1616). Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1999. 
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No entanto, em uma carta posteriormente dirigida ao ouvidor Martim Leitão, tratando sobre outras 

questões relativas à defesa da capitania da Paraíba, o poder metropolitano solicitava justificativa 

quanto “a causa que ouve” para Diogo Flores Valdez ordenar a execução daquele forte em “tão 

diferente lugar do que era o em que o mandava fazer” o rei de Portugal “como vereis pelo capitulo 

de Regimento que levou Fruituoso Barbosa”.22 Estaria sendo questionado o fato de ter sido o forte 

de São Filipe erguido na margem norte do Rio Paraíba? Seria a margem sul daquele rio, no 

Cabedelo, o sítio pré-estabelecido pelo referido regimento? Sobre isso opinou Varnhagen: 

“Imaginando Diogo Flores que o sítio do Cabedelo, á foz do rio, e á sua margem direita, fixado pela 

Corôa no regimento de Fructuoso Barbosa, não era o mais apropriado a um nucleo de povoação, 

preferiu situar o forte dali a uma legua, mas do outro lado; sobre o continente, e defronte da extrema 

occidental da ilha da Restinga.”23 

Foram muitas as dificuldades enfrentadas pela tropa que aí permaneceu. Doenças, mortes, 

desavenças, severos ataques de Potiguares e franceses, eram parte do cotidiano da corporação 

do forte de São Filipe. Mas apesar da sua precariedade, este foi por cerca de um ano, o ponto de 

apoio para as guerras travadas com o gentio, e também para as tentativas de estabelecer as 

pazes com os chefes indígenas da região.24 Apesar do auxílio militar e do escasso socorro de 

suprimentos que chegavam de Pernambuco e de Itamaracá, o que ía prolongando a vida daquele 

embrião de povoamento, em finais de Junho de 1585, o forte de São Filipe foi abandonado pelo 

capitão Castejon e seus homens.25 

Fazia-se necessário agir com brevidade e retomar o forte arruinado antes que os inimigos se 

apoderassem dele. Em 12 de Julho do mesmo ano, o ouvidor Martim Leitão comunicava ao rei 

sobre a situação em que se encontrava a Paraíba, e em resposta datada de 1º de Outubro, 

recebia ordem para arrecadar a artilharia que lá havia ficado e reedificar o forte, mas observando 

erguê-lo no sítio onde desde o princípio, Frutuoso Barbosa “avia de prantar este forte”. Assim, 

mandava ao ouvidor que trabalhasse “per se fazer nelle elegendo o lugar em que se ouver de 

fundar com o parecer de Dom Felipe de Moura, e das mais pessoas desas partes que o bem 

entendão, e sejão praticas nella depois de bem visto tudo, o que nisto se deve conciderar, de tal 

maneira que não somente se posa bem defender, mas ofender os inimigos e fazer todos aquelles 

efeitos que se delle pretende”.26 

Por outra carta da mesma data, Martim Leitão também era informado que do Reino, “com o 

primeiro tempo”, seriam enviados “cincoenta soldados castelhanos a cargo de Francisco de 

Morales para residirem no novo forte da Paraiba”, voltando a recomendar que este “se faça no 

sitio e logar que vereis por minha carta com as munições e polvora que por certidão dos officiaes 

dos armazens vereis”.27 E considerando que Frutuoso Barbosa ainda detinha o título de Capitão 

da conquista da Paraíba, o rei comunicou-lhe sobre as ordens enviadas ao ouvidor geral, 

referentes ao resgate da artilharia que havia sido abandonada e à construção do novo forte, 

alertando-o que por serem as coisas da Paraíba “tanta de vosa obrigação encomendovos e 

mando que acudeis nestas cousas como convem ao meu serviço”.28 Mais uma vez, o poder 



central enfatizava sobre a observância das suas determinações quanto ao sítio onde deveria 

situar-se o forte da Paraíba.  

As ordens para fortificar a barra do rio Paraíba não foram obedecidas de imediato, pois 

coincidindo estes fatos com o tempo em que foi travado o acordo de paz entre os portugueses e o 

chefe indígena Pirajibe, surgiram as condições necessárias para enfrentar os Potiguares e 

finalmente fundar a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, cumprindo o objetivo de 

povoar aquela região, o que há tantos anos era almejado.29 

A notícia desta vitória colocou em festa os moradores de Itamaracá e de Pernambuco, pois com 

isto vislumbravam alguma paz e viam-se recompensados dos investimentos que haviam feito para 

conquista da capitania da Paraíba. Relatou o Frei Vicente do Salvador: “Pera se perfeiçoarem 

estas pazes pareceo necessario não se perder tempo, antes ir-se logo fazer hum forte, recuperar 

a artilharia do outro, e assentar a povoação”. Partindo de Pernambuco, dirigiu-se Martim Leitão, 

mais uma vez, “pera a Parahyba a quinze do mez de Outubro do mesmo anno com alguns amigos 

seus, Officiaes, e creados, fazião numero de vinte e cinco de cavallo, e quarenta de pé, levando 

pedreiros e carpinteiros, e todo o recado necessario pera fazer o forte, e o que mais cumprisse, e 

chegou lá aos vinte e nove, onde foi grandemente recebido dos Indios e brancos, que ahi 

estavão”.30 

Os investimentos feitos para a conquista da Paraíba envolveram recursos humanos e financeiros, 

capitães e armadas, numa proporção nunca vista “nas demais conquistas que se fizeram por todo 

este Estado” do Brasil.31 Mas estabelecer a capitania da Paraíba e fundar a cidade de Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves, para além de ser a concretização de um objetivo de colonização 

daquela região, representava o estabelecimento de um primeiro ponto de apoio para a 

continuidade de um processo que estava apenas em seu início, pois índios e franceses 

permaneciam ameaçando aquele núcleo populacional e sendo senhores de todas as imediações. 

Fazia-se necessário avançar para a conquista do Rio Grande, marcando a fase em que a Paraíba, 

não só precisava ser auxiliada pelas capitanias do sul, mas passava a reunir-se aos 

conquistadores do norte. 

Sobre o nascimento da cidade de Filipéia, o Summario das armadas constitui o relato mais 

fidedigno, pois confirma seu autor ter sido “testimunha de vista” desta “empresa do Parahyba”.32 O 

Frei Vicente do Salvador - que por volta de 1603, missionava na Paraíba - reiterou tal narrativa. 

Prioritariamente, a atenção estava voltada para a escolha do sítio onde deveria ser implantada a 

cidade, para o que Martim Leitão recomendou a alguns de seus homens, que buscassem 

identificar aqueles locais que tivessem “todas as commodidades necessarias pera povoação”.33 

Concordaram em ser escolhida uma  

“(...) planicie de mais de meia legoa, muito chão, de todas as partes cercado de agoa, 

senhor do porto, que com hum falcão se passa além, e tam alcantilado que da prôa de 

navios de sessenta toneis se salta em terra, donde sahe hum formoso torno de agoa doce 

para provimento das embarcações, que a natureza ali pôz com maravilhosa arte, e muita 



pedra de cal, onde logo mandou fazer hum forno della, e tirar pedra hum pouco mais 

acima (...)”.34 

Aquele sítio - na margem direita do Rio Sanhauá, o qual confunde suas águas com o Paraíba - foi 

preferido por oferecer as condições fundamentais para a construção de uma cidade – o porto, a 

fonte de água, a pedreira – mas também pelas boas condições de defesa e pela fertilidade das 

terras do seu entorno, representando a cidade e as fortificações ali posteriormente implantadas, 

os pontos de apoio para avançar com a exploração econômica da região. 

 

    FIG. 2 

 

Carta do litoral da Paraíba, com indicação de alguns pontos que serviram de referência quando da escolha do sítio para 

a fundação da cidade. 

  

      Cabo Branco                  Rio Jaguaribe                  Rio Sanhauá e Cidade Filipéia                    Barra do Rio Paraíba 

Fonte – DESCRIPÇÃO de todo o marítimo da terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brasil. Feito por João 

Teixeira cosmographo de Sua Magestade. Anno de 1640. Lisboa: I.A.N./T.T.: ANA, 2000. fl. 68. 

 

Uma descrição da Paraíba, datada de 1630, feita por um piloto português, com visão mais 

aguçada para a observação dos sítios, vem confirmar, algumas décadas após a fundação da 

cidade, que de fato, havia sido acertada a escolha do local onde a mesma foi implantada. Dizia:  

“A cidade da Paraiva tem hum Rio que vem decendo do certão do rumo de loes sudueste 

en este rumo desemboca no mar a les sordeste. A cidade da Paraiva esta situada em 

hum monte alto tres legoas da bocca da barra ao rumo do loes sudueste ate o sudueste 

que fica em hua paraje ao pee da mesma cidade”.35  

Ou seja, em uma escala geográfica, a cidade beneficiava-se da presença do rio, tanto sob o 

aspecto da acessibilidade, quanto da existência de um bom porto situado ao seu pé. Ao mesmo 

tempo, localizava-se em um alto de onde tinha a visibilidade de todo o seu entorno, o que já lhe 

proporcionava uma boa condição de defesa. E continuava a descrição: 



“Por este rio podem entrar navios com aguas vivas de ate trecentas tonelladas 

carregadas, e vão surgir junto a mesma cidade tam longe della como de San Roque ao 

mar, ou mais perto e daqui para cima nan podem passar senão barcos de carga de cem 

caixas de asucar, que servem no trato da mesma costa do Brasil e estes van asima da 

cidade tres legoas aonde esta o pateo donde recolhem os asucares, que vem dos 

engenhos pera se meterem nos navios”.36 

Sob o aspecto da administração econômica da capitania a localização da cidade era estratégica. 

Estava a três léguas da barra do rio que oferecia condições para a navegação das embarcações 

de grande porte que ancoravam junto à cidade, onde carregavam o açúcar a ser levado para o 

Reino. Da mesma forma, o seu entorno próximo era de áreas propícias à construção de 

engenhos, e a cidade distava também três léguas do “pateo” onde era recolhido o açúcar que 

vinha para ser embarcado em seu porto. Assim, estava bem situada tanto em relação à área 

produtora quanto ao acesso das embarcações que levariam a produção para o Reino, permitindo 

que a cidade cumprisse sua função de centro de fiscalização e administração dos interesses 

econômicos da Fazenda Real. 

Quanto à defesa, a mesma descrição apontava que a localização da cidade também era 

conveniente. A natureza encarregara-se de dotar a barra do rio com uma extensa barreira de seis 

léguas de “arrecifes”, de forma que os grandes navios não podiam ancorar “senão afastados ao 

mar dos ditos arecifes fora hum tiro de mosquetes e com muito grande risco”. Os mesmos 

arrecifes, e a disposição entre as margens do Rio Paraíba e a Ilha da Restinga definia um único 

canal de acesso para as grandes embarcações, com o que a defesa da barra ficaria assegurada 

com apenas duas fortificações colocadas uma na margem sul – que viria a ser o forte do 

Cabedelo - e a outra na dita ilha, o que assim dizia: “Este he o canal por onde sobem as 

embarcaçoes porem todas as podem alcansar a artelharia da dita fortalesa [do Cabedelo] por 

quanto della a Ilha não avera mais distancia como de San Roque ao outo da Boa Vista”.37 

Para além desses referidos fortes que posteriormente foram edificados, o sítio naturalmente 

oferecia ainda outras barreiras defensivas para a cidade, as quais eram reconhecidas pelo piloto 

português que assim descrevia: 

“Passando os navios a fortaleza pera cidade pode desembarcar gente athe hua paragem 

que chamão o Jacare, que fica da parte do sul da banda da cidade porque tudo o demais 

de hua parte e da outra são mangais e arvoreda serrada com o mesmo rio onde se não 

pode desembarcar por repeito dos muitos braços que faz o rio com muito grandes lamas. 

E ainda em caso que os enemigos desembarquem na paragem asima dita não podem 

chegar a cidade por respeito de hua grande alagoa que a cerca que de inverno esta chea 

de agoa, e de verão de lodo, e não tem mais que hua passagem en hum areal que he o 

caminho por onde se vay por terra a fortaleza e ao cabo branco que com hua trincheira 

se pode defender o passo”.38 



Sendo assim, todo o entorno do rio estava protegido pelos mangues, arvoredos e alagadiços, 

havendo apenas um ponto possível de desembarque de inimigos – o Jacaré – que podia ser 

defendido com uma trincheira. Continuava o autor de forma conclusiva: “Por maneira que por terra 

nam podem os enemigos tomar a Paraiva porque com pouca gente se defendera os passos e sera 

forçado pera averem de tomar ir com os navios pelo rio asima ate surgirem de fronte da cidade”.39 

Portanto, a única hipótese para invadir a Filipéia era navegar até ela. Mas os inimigos seriam 

percebidos quando estivessem ainda ao longe, pois do alto da colina, onde estava a cidade, tinha-

se uma visibilidade ampla de todo o entorno, e seriam alertados os contingentes disponíveis para 

assegurar a sua defesa. 

 

    FIG. 3 

 

Carta da barra do Rio Paraíba, em 1609. Sua legenda reforça as observações feitas pelo autor da “Descripção da 

cidade e barra da Paraíba”, no tocante à defesa da capitania. 

 

        Barreiras de arrecifes                                            Canal de acesso para as grandes embarcações 

         Sistema defensivo estabelecido entre o forte da margem sul do Rio Paraíba e a Ilha da Restinga 

        Mangues e arvoredos nas margens do rio, dificultando o desembarque de tropas 

Fonte – RELAÇÃO das praças fortes e coisas de importância que Sua Majestade tem na costa do Brasil por Diogo de 

Campos Moreno. 1609. I.A.N./T.T. – Ministério do Reino – Coleção de plantas, mapas e outros doc. Iconográficos. 



 

Considerando as funções econômica e defensiva, esta descrição deixa bem claro que o local onde 

foi implantada a Filipéia era extremamente favorável. Mas há de ser levado em conta que 

existiram fatores que previamente condicionaram uma aproximação entre a cidade e o Rio 

Paraíba. Este era a grande porta de acesso para aquele território, sendo necessariamente, o 

primeiro ponto a ser conquistado em detrimento dos franceses que o usavam para exploração do 

pau Brasil. Na seqüência, veio da Metrópole, a prévia definição sobre o sítio onde deveria ser 

construído o forte que guarneceria a barra do Paraíba, encaminhando para que a ocupação 

ocorresse naquelas imediações. No entanto, tudo isso definia apenas uma aproximação com o rio, 

pois se verifica que a seleção do sítio onde a cidade acabou por ser fundada tratou-se de uma 

opção dos seus conquistadores, preferindo-o em meio a outros possíveis locais apontados. 

O certo é que ao surgir como resultado de um processo deliberado de ocupação e exploração 

econômica da região, a Filipéia além de passar a ser o abrigo dos homens que representavam a 

administração e a justiça Real naquela capitania, vai ter enquanto cidade e “centro do poder”, o 

papel de polarizar o subseqüente surgimento dos engenhos de açúcar no seu entorno e promover a 

disseminação do catolicismo levado até as aldeias de indígenas das proximidades, através da 

ação catequética das ordens religiosas. Esta interligação entre o mundo rural e a cidade era 

considerada necessária tanto sob o aspecto da defesa, quanto do melhor controle da circulação das 

mercadorias que alimentavam a Fazenda Real, ocorrendo que essas relações vão se consolidar ao 

longo do tempo. 

Ao proceder a esta análise, associando a escolha do sítio para a fundação da Filipéia com os 

objetivos pretendidos com a ocupação da capitania da Paraíba – ou seja, os objetivos próprios da 

colonização brasileira – fica cada vez mais sem propósito, comentários como aquele feito por 

Robert Smith, quanto à elegerem os portugueses “estes sítios incômodos para seus centros de 

civilização”, justificando isso somente em relação à preferência que davam ao modo de “defesa 

medieval através da altura”.40 

Observando a Filipéia, vê-se que para a defesa de uma cidade, era requerido muito mais que um 

local alto onde posicioná-la. E que ao fator defensivo fazia-se necessário conciliar os objetivos 

administrativos e econômicos – produção, comercialização, transporte e fiscalização de 

mercadorias - além da disseminação da religião. Portanto, é redutor pensar a implantação das 

vilas e cidades apenas sob o aspecto da defesa, quando na verdade, havia tantos outros fatores 

que determinavam a fundação destes verdadeiros “núcleos de apoio” da colonização brasileira. 

E no caso da Paraíba, do somatório de “todas as commodidades necessarias pera povoação” e 

para cumprimento dos objetivos da sua colonização, resultou que a Filipéia foi implantada em uma 

posição semelhante a de outras vilas e cidades do Brasil da mesma época. Enquanto a cidade do 

Salvador está situada na “Bahia de todos os Santos huma legoa da barra para dentro em hum 

alto, com o rosto ao poente sobre o mar da mesma Bahia”,41 a Filipéia dista três léguas da barra 

do Rio Paraíba, e está em um alto, à margem do Rio Sanhauá, cujas águas refletem os raios do 



pôr do sol. Próximo ao porto de ancoragem dos navios, havia um “formoso torno de agoa doce 

para provimento das embarcações” e em suas proximidades muita pedra para cantaria e fabrico da 

cal.42 Da mesma forma, em Salvador tinham “grandes desembarcadouros com tres fontes na praia 

ao pé della, em os quaes os moradores, e os mariantes fazem sua aguada” e convinha para sua 

fortificação a existência de “pedra de alvenaria e cantaria, de que há em todo o seu circuito muita 

comodidade, e grande quantidade”.43 

Essas semelhanças não resultavam do acaso, mas certamente, de uma deliberada busca de 

condições essenciais para suprir as necessidades básicas para a construção e sobrevivência de 

aglomerados urbanos que surgiam de „tábula rasa‟, e para alcançar os objetivos almejados com a 

colonização do Brasil.  

Perante tais objetivos de colonização, as cidades precisavam cumprir suas funções, pois como 

define Jorge Alarcão, “a formação de uma cidade é um processo que envolve toda uma região: a 

cidade é lugar central que hierarquiza sítios à sua volta e exerce funções de que a população rural 

do território carece ou beneficia. A cidade estrutura ou ordena o território em que se insere ou de 

que é capital”.44 

Sendo assim, essas cidades assumiram o caráter de lugar central, na definição de Jorge Alarcão, 

atuando sobre a ordenação da área rural envolvente, ou de forma mais alargada, participando 

como núcleos de apoio para a ocupação de outras regiões, a exemplo da cidade Filipéia e de 

Natal. Constituíam, portanto, núcleos de poder que se enquadravam na estratégia de colonização 

fundamentada na retomada do território brasileiro sob administração direta da Coroa portuguesa.  
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