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Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar algumas informações coletadas em fontes documentais 

sobre a constituição da população da antiga cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves - 

atual João Pessoa, na Paraíba - bem como analisar o papel que a mesma desempenhou no 

processo de construção daquela cidade, entre os séculos XVI e XVII. Três observações 

levaram ao desenvolvimento do mesmo: a constatação de que a predominante afirmativa 

sobre o caráter rural da colonização brasileira de então, fez afastar a atenção sobre o estudo da 

população urbana e sua configuração; a necessidade de melhor estudar esta população como 

contribuição ao entendimento do próprio espaço edificado das vilas e cidades do Brasil 

colonial; a identificação de estudos que definem diretrizes para abordar a real configuração 

desta sociedade e sua ação sobre o urbano, nos quais buscamos fundamentação visando dar 

uma contribuição para melhor conhecimento sobre a questão em foco. Antes de mergulhar na 

realidade específica da população da Filipéia, cabe observar quem eram os agentes produtores 

do espaço urbano do período colonial, adotando o olhar de Pedro Vasconcelos (1997) que 

assim os enumera, em linhas gerais: a Igreja subdividida em clero secular, regular e ordens 

leigas; os agentes da Coroa portuguesa, atuando como militares e funcionários 

administrativos; os agentes econômicos, dentre os quais se destacavam os proprietários rurais. 
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Introdução 

Como introdução ao escopo deste artigo considera-se pertinente levantar questões que 

levaram ao desenvolvimento do mesmo. Primeiro, a observação feita por Nestor Goulart Reis 

Filho (2002, p. 171), quanto a pouca atenção dada aos estudos sobre a população urbana no 



  

período colonial e a necessidade de melhor explorar esta questão, como contribuição ao 

entendimento do próprio espaço edificado das vilas e cidades do Brasil, naquele tempo. Isto 

decorre da constatação de que a predominante afirmativa sobre o caráter rural da colonização 

brasileira, fez afastar a atenção sobre o estudo da população urbana e sua configuração. 

Terceiro, a identificação de estudos desenvolvidos sobre este tema, como por exemplo, Pedro 

Vasconcelos (1997) que tratou sobre os agentes modeladores das vilas e cidades coloniais 

brasileiras, abordando a real configuração desta sociedade e sua ação sobre o urbano. 

A partir destas observações é possível melhor situar o objetivo deste artigo, cujo propósito é 

apresentar algumas informações coletadas em fontes documentais sobre a constituição da 

população da antiga cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves - hoje cidade de João 

Pessoa, na Paraíba - bem como analisar o papel desempenhado por esta população no 

processo de construção daquela cidade, entre os séculos XVI e XVII. 

Principia-se por situar o objeto de análise: a cidade Filipéia. Esta foi fundada, em 1585, como 

parte do processo de colonização do litoral setentrional do Brasil, empreendido pela Coroa 

portuguesa para efetivar a posse sobre antigas capitanias hereditárias, cuja ocupação não havia 

se concretizado. O estabelecimento da capitania da Paraíba era o primeiro ponto de apoio 

necessário para alcançar a meta de assegurar o domínio português sobre o território até a linha 

demarcatória de Tordesilhas, o que ocorre com a fundação das cidades de São Luiz e Belém, 

em 1615 e 1616, respectivamente. 

A Filipéia, por estar inserida nesta estratégia de colonização, foi alvo da atenção do poder 

régio metropolitano. Observou Ambrósio Fernandes Brandão (1997, p. 26), em seu Diálogo 

das grandezas do Brasil, que os investimentos feitos para a conquista da Paraíba envolveram 

recursos humanos e financeiros numa proporção nunca vista “nas demais conquistas que se 

fizeram por todo este Estado” do Brasil. Esta mesma atenção por parte do poder régio fez com 

que a Filipéia se estruturasse com relativa brevidade, considerando o contexto da época. A 

cidade foi implantada em posição elevada próximo à margem esquerda do Rio Sanhauá - um 

afluente do Paraíba, estando na parte mais baixa do sítio o porto, ou porta de entrada para a 

Capitania da Paraíba.  

Já nas primeiras décadas após a fundação da cidade, estavam em construção edifícios que 

denotavam a forte presença da Igreja Católica na Paraíba: a matriz de Nossa Senhora das 

Neves, as casas dos beneditinos, franciscanos, carmelitas e jesuítas, e a Santa Casa da 

Misericórdia. O poder régio português se fazia presente através do primitivo forte e da casa de 

câmara e cadeia, e documentos de época registram a ocupação das suas principais ruas: a Rua 

Nova e a Rua Direita.  



  

A construção desta realidade foi interrompida quando em 1634, os holandeses tomaram posse 

da capitania da Paraíba, onde permaneceram até 1654, deixando para trás as marcas da 

destruição causada pelas guerras que deram novamente a Portugal o poder sobre aquele 

território. Este fato delimita o recorte temporal definido para a presente análise sobre a 

população da Filipéia, que abarca desde sua fundação até o início da ocupação holandesa. 

Vejamos agora como caracterizar os “agentes produtores” deste espaço urbano.  

 

Os agentes produtores do espaço urbano da Filipéia 

Retoma-se a questão do predominante caráter rural da sociedade brasileira do período colonial 

para explorar duas verdades que estão embutidas nesta afirmativa: é um fato incontestável que 

a população colonial era eminentemente rural, mas isto não permite afastar a participação, e 

até mesmo importância, das vilas e cidades no conjunto daquela realidade, uma vez que estas 

eram os núcleos administrativos do sistema colonial, bem como os centros de escoamento e 

controle de uma produção econômica que se estendia pela vasta área rural.
1
  

Assim, rural e urbano funcionavam em conjunto, compondo a grande engrenagem que movia 

o Brasil colonial. Da mesma forma, algumas das camadas que integravam a população rural 

estavam ligadas ao urbano, de alguma forma: colaborando com a configuração material das 

vilas através da construção de residências, contribuindo financeiramente para erigir prédios 

públicos e eclesiásticos, participando efetivamente na vida urbana, fosse comparecendo nas 

festas e eventos religiosos, ou assumindo funções públicas. 

Antes de mergulhar na realidade específica da população da Filipéia, cabe observar quem 

eram os agentes produtores do espaço urbano do período colonial, adotando o olhar de Pedro 

Vasconcelos (1997, p. 262-278) que assim os enumera, em linhas gerais: a Igreja subdividida 

em clero secular, regular e ordens leigas; os agentes da Coroa portuguesa, atuando como 

militares e funcionários administrativos; os agentes econômicos, dentre os quais se 

destacavam os proprietários rurais, os comerciantes, os artesãos, os escravos e negros libertos. 

Ressalta Adriano Bitencourt Andrade (2010, p. 185) que no estudo desta população, é 

importante não apenas entender os papéis de cada um destes agentes na dinâmica espacial, 

mas buscar as relações que estabeleciam entre si e observar que muitos deles assumiam vários 

papéis concomitantemente. Estas relações eram a base da própria ação colonizadora da Coroa 

portuguesa, que esteve sempre associada à Igreja Católica e a agentes privados que dividiam 

funções e benefícios da conquista dos novos territórios. 

                                                 
1
 Sobre este foco trabalharam ANDRADE (2010) e MOURA FILHA (2010) 



  

No caso da Paraíba, durante o processo de conquista e consolidação do seu povoamento estas 

relações foram essenciais. A partir de 1584, quando o ouvidor Martim Leitão, a mando da 

Coroa portuguesa, assumiu o papel de protagonista desta conquista, deparando-se com 

qualquer novo acontecimento, logo reunia o “capitão de Pernambuco, camara, e officiaes da 

fazenda, e os mais nobres e ricos da terra” a fim de deliberarem sobre as medidas a serem 

tomadas. (SUMMARIO, 1848, p. 81) Assim, aliavam-se os representantes oficiais do poder 

português aos homens influentes da região cabendo-lhes as decisões e também as ações. 

Quando era necessário “dar guerra e socorro” à Paraíba, acorriam esses homens pelas vilas e 

engenhos de Pernambuco, em busca de reunir homens para guerrear. Era de Igarassú, Olinda e 

Itamaracá que saíam as companhias constituídas por “portugueses, mamelucos e outra gente 

miuda”, contando com “as pessoas de qualidade” em menor número, que em geral seguiam 

em seus cavalos, e a “a gente a pé” constituída por outros extratos da população e também por 

“índios frecheiros”, que eram a maioria da força de combate arregimentada entre os “indios 

dos nossos de paz”. (SUMMARIO, 1848, p. 40-64) 

Referindo-se aos homens que em 1585, foram em socorro do forte de São Filipe, um dos 

primeiros baluartes edificados junto ao Rio Paraíba para tomada daquele território, há registro 

que foi reunido um grande exército em Pernambuco, tendo à frente o ouvidor Martim Leitão, 

e por segunda pessoa o seu cunhado Francisco Barreto. Seguiram também “os capitães das 

companhias de ordenança da terra”, o capitão do Cabo de S. Agostinho, “muito rico, que o fez 

nesta jornada por cima de todos em tudo, com muitas avantagens”, o capitão de Igaraçu, e 

“todos os da ilha de Tamaracá, com seu capitão Pedro Lopes”. Nesta ocasião, estavam 

presentes ainda “Ambrosio Fernandes, e Fernão Soares, que se chamavam capitães dos 

mercadores”. Estes nomes ficaram registrados no Summario das Armadas (1848, p. 49), uma 

crônica de época que relata o início daquele povoamento. 

A partir de alguns desses nomes é possível traçar o perfil dos homens que conquistaram a 

Paraíba. A exemplo, o referido “Capitão de mercadores” Ambrósio Fernandes Brandão, autor 

do Diálogo das Grandezas do Brasil, era proprietário de terras em Pernambuco e residiu em 

Olinda, onde trabalhou no recolhimento dos “dízimos do açúcar” e como mercador – 

atividade que deu origem àquele título – além de exercer o posto de “capitão de sua 

companhia de infantaria”, sob o qual acompanhou Martim Leitão em uma das expedições à 

Paraíba. Antes de 1613, estabeleceu-se nessa capitania, indo duas vezes à guerra contra os 

Potiguaras e franceses. (BRANDÃO, 1997, p. IX).
2
 Portanto, esses homens desempenhavam 

ao mesmo tempo diversos papéis, dividindo-se entre as funções de proprietário rural, 
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funcionário da administração portuguesa, comerciante, comandante das conquistas e demais 

encargos que as circunstâncias exigissem. 

Este caso específico, entre tantos outros, vem reforçar a opinião de Russel-Wood (1998, p. 

158) quanto a ser incorreta a idéia de que todos que deixavam Portugal e passavam para o 

ultramar eram aventureiros desenraizados. Muitos detinham estatuto social e poder aquisitivo 

elevado, eram mercadores e investidores que tinham acumulado riquezas e iam em busca de 

novas oportunidades. Para o Brasil, vinham ser donos de plantações de cana e engenhos de 

açúcar, de fazendas de gado ou de minerações. 

Com este perfil, identificam-se alguns outros homens ligados à colonização da Paraíba. 

Havendo as condições necessárias para a fundação da cidade de Filipéia, o ouvidor Martim 

Leitão confiou a “Manuel Fernandes, mestre das obras d’el rei, Duarte Gomes, João Queixada 

e outros” a escolha dos possíveis sítios para a implantação da cidade. Também participou 

deste processo Christovão Lins, cujo nome ficou ligado à construção do forte erigido na 

cidade. (SUMMARIO, 1848, p. 66 e 68) Confirmam as fontes documentais que Christovão 

Lins – ou Lintz, seu sobrenome alemão, era membro de uma família que por gerações viveu 

“neste curado de Camaragibe distrito da villa de Porto Calvo [na capitania de Pernambuco] 

em seos engenhos e fazendas”. Compareciam entre os homens “nobres e principaes” daquela 

capitania, tendo muitos dos seus parentes ocupado “postos honrozos da Repúbliqua asim da 

justisa como da milicia”.
3
 Cristovão Lins foi mais um daqueles “homens brancos de 

qualidade”, que como tantos outros participaram e investiram na conquista da Paraíba, sendo 

por vezes designados para funções específicas, sendo neste caso, a construção do forte. 

Sendo elevados os gastos iniciais com as armadas e soldados enviados pela metrópole para a 

conquista da Paraíba, o ato de povoá-la também exigia consideráveis recursos oriundos dos 

cofres reais, somados a um grande investimento humano e financeiro feito pelos “homens da 

terra”, que vão assegurar a sua defesa, dar início à sua atividade econômica e, 

particularmente, edificar “dia a dia” a Filipéia.  

A principal atividade econômica da capitania, a produção açucareira, acabou por influenciar 

na formação da sociedade e dos padrões de vida local, assim como ocorria em todas as regiões 

sob domínio daquela economia que requisitava a presença de um grande número de pessoas e 

gerava um tipo de povoamento com tendência a ser mais enraizado e estável, com formas de 

convívio mais sedimentadas. Nesta realidade a princípio segmentada entre os senhores e os 

escravos, foi surgindo, progressivamente, uma gama de novos personagens inseridos entre 

aqueles pólos opostos. (NOVAIS, 1997, p. 24) 
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Outro fator deve ser considerado: a proximidade entre o mundo rural e o urbano definiu em 

parte a vivência nas vilas e cidades, sempre sob o jugo dos interesses dos mais abastados 

senhores brancos. Estes, como já dito, formavam uma classe que usava sua riqueza e 

influência para proteger seus interesses e angariar junto à Coroa portuguesa novos benefícios. 

Como exemplo, João Afonso Pamplona, havendo participado em duas ocasiões da conquista 

daquela capitania, com “muito risco da vida e despeza da sua fazenda”, requereu e obteve, em 

1595, uma sesmaria na várzea do Rio Paraíba. Consta na carta de doação que estando em 

princípios o povoamento da terra, havia “nececidade de moradores ou de pessoas riquas que a 

posão povoar”, sendo o suplicante um desses homens com cabedal para prestar “muitos 

serviços a Sua Magestade com povoar e cultivar esta terra e fazer nella fazenda”.
4
 

Estando estruturada a cidade Filipéia, procurava esta classe ocupar os cargos da administração 

municipal e da organização militar, dando sua contribuição ao sistema colonial, mas sempre 

esperando alguma mercê que viesse recompensar os investimentos feitos. Apesar de ser 

corrente a idéia de que os proprietários rurais só afluíam aos centros urbanos a fim de 

assistirem aos festejos e solenidades religiosas, verifica-se que, na prática, embora dedicados 

aos seus engenhos, estes senhores não desviavam a atenção da cidade, pois ali estava o centro 

do poder e das decisões, sobre as quais lhes interessava manter certo controle. 

Um fato identificado na documentação de época bem exemplifica a participação dos 

proprietários rurais nas questões urbanas. Em 1630, o Forte do Varadouro foi edificado por 

ordem do capitão-mor da Paraíba, Antônio de Albuquerque, para defesa direta da Filipéia 

quando das invasões holandesas. Mas a construção deste foi resultado do investimento 

pessoal de Manuel Pires Correia, proprietário dos engenhos Santo Antônio e Espírito Santo, a 

quem Filipe III se referiu como “fidalgo de minha casa”. Antes de chegar ao Brasil, Manuel 

Pires havia “servido na Ilha da Madeira quatorze annos”, permanecendo ali até 1612, quando 

“passou ao Brazil adonde servio na Parahiba ate o anno de seiscentos e vinte e seis” ocupando 

o posto de soldado, assumindo a seguir, até 1636, o cargo “de capitão do forte do Varadouro 

da cidade de Felipea da Paraiba que avia feito a sua custa sostentando sempre o prezidio delle 

e a mais gente que nas ocaziões de guera que se ajuntavão”.
5
 Por estes investimentos, e por 

sua atuação durante a invasão holandesa na Paraíba, lhe foi dada a “propriedade do dito cargo 

de capitão” do Forte do Varadouro, recebendo o soldo de capitão de infantaria, além de 

usufruir “das preheminencias de que gozão os capitães de semelhantes fortes”.
6
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 I.A.N./T.T. – Chancelaria de D. Filipe III - Liv. 36 – fl. 49 e 49v. 

6
 I.A.N./T.T. – Chancelaria de D. João IV – Liv. 21 – fl. 85-86. 



  

Portanto, como observou Boxer (2001, p. 298), existia uma “aristocracia rural patriarcal, cuja 

autoridade nas suas próprias terras era praticamente absoluta”, e também detinha um poder 

político-econômico que ia para além dos seus limites territoriais, adentrando as vilas e 

cidades. 

Passamos agora a explorar a atuação, na Filipéia, de outro poderoso agente produtor do 

espaço urbano do período colonial: a Igreja Católica que efetivava sua presença através da 

ação do clero secular, mas principalmente através do clero regular, que sempre trabalhava em 

parceria com a Coroa portuguesa desempenhando funções imprescindíveis à colonização. No 

mais, apenas a Santa Casa da Misericórdia se estabeleceu na cidade, ainda no século XVI, 

uma vez que não havia ainda uma população estratificada em grupos que demarcassem seus 

espaços específicos de congregação. 

Sobre a presença marcante da Igreja Católica na colonização brasileira, lembra Rui Carita 

(2001, p. 393) que tendo sido a expansão portuguesa “assumida pela Ordem de Cristo, com a 

integração da mesma na Coroa”, ficaram os reis de Portugal investidos não só da defesa 

militar das suas possessões, mas também da proteção da fé católica. Por isso, em uma 

capitania régia, como a Paraíba, a associação entre poder régio e Igreja era ainda mais 

evidente. Tanto assim que constava na folha de despesas da Fazenda Real, os pagamentos 

feitos aos funcionários e militares, mas também os encargos com os ministros eclesiásticos. 

Estes valores ficaram registrados em uma Relação abreviada sobre a Capitania da Paraíba, 

referente aos primeiros anos do século XVII:  

Valeu o rendimento desta capitania da Paraíba dos dízimos no ano de 1601, 2 

contos e 400 mil réis. 

Valem os ordenados que se pagam por conta de Vossa Majestade aos oficiais 

da capitania em que entram o provedor e capitão e mais oficiais 144 mil réis. 

Encargos com os ministros eclesiásticos 351 mil e 270 réis 

Encargos com gente de guerra 1 conto 759 mil e 800 réis 

Os gastos totais que saíam da Fazenda Real eram de 2 contos 255 mil réis.
7
 

Nesta Relação, vale observar o significativo percentual gasto com os “ministros 

eclesiásticos”, comparando-o com a folha de pagamento dos oficiais e com a “gente de 

guerra”. Vejamos a seguir quem constituía estas duas parcelas da população: os representantes 

da Igreja e os funcionários de Sua Majestade. 
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As informações registradas pelo sargento-mor do Brasil, Diogo de Campos Moreno, em 1609, 

constitui um indicativo concreto de que no início do século XVII, estava a Igreja atuando 

como um forte agente na produção do espaço urbano da Filipéia, marcando com sua presença 

a construção da fisionomia da Filipéia. Sobre isto, disse: 

nesta povoação a que chamão cidade há tres mosteiros de padres a saber hu 

de São Francisco que bastava muy ben acabado e capas de muitos religiosos 

hu do Carmo que se vay fazendo e hun de São Bento que se fabrica e hua 

caza de Mizericordia muy ben lavrada e a see mais pobre que todas porque 

não he de particulares.
8
 

A estes se somavam os jesuítas que vieram acompanhando os conquistadores comandados por 

Martim Leitão. Em 1589, a documentação jesuítica já falava expressamente da Paraíba, 

nomeando os padres que tiveram a primazia na ação de catequese, estando, por isto, 

estabelecidos em uma pequena capela, dedicada a São Gonçalo e situada próximo à aldeia dos 

Tabajaras. (LEITE, 1938, p. 503) Embora tivessem por abrigo apenas aquela capela, sem 

grande expressão para a estrutura edificada da cidade, o sítio que ocuparam foi determinante 

para a futura consolidação do traçado urbano da Filipéia. 

As ordens regulares melhor expressaram suas presenças através de edificações. Em fins de 

1588 ou princípios de 1589, chegaram à Filipéia os franciscanos para examinar as condições 

do terreno oferecido pelo governo da capitania para a fundação de um convento da ordem. 

Além dessas terras os franciscanos receberam esmolas concedidas pela Câmara e moradores, 

e uma “ordinária” que a Coroa portuguesa reservava para cada convento fundado no Brasil.
9
 

Por sua vez os beneditinos chegaram em 1595, representados pelo presidente do mosteiro de 

Olinda que vinha a mando do padre geral da congregação de Portugal para fundar uma casa 

na Paraíba. Estes receberam do governador um terreno destinado à construção de um 

mosteiro, o qual só começou a ser erigido em 1599. (CASTRO, 1912, p. 61) Nesta mesma 

época, estavam os carmelitas encaminhando a construção do seu convento, o qual foi iniciado 

após o ano de 1600, embora estes padres já atuassem na capitania, provavelmente desde 1591, 

dedicando-se à catequese dos índios. (SÁ, 1724, p. 40) 

Por fim, a Santa Casa da Misericórdia foi fundada sob o patrocínio de Duarte Gomes da 

Silveira, rico senhor de engenho da capitania, que fez um investimento considerado “de 

grandíssimo custo pela grandeza e nobreza do edifício do templo”. Não se sabe quando teve 
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início a construção dessa igreja, no entanto, já estava implantada em 1595, e segundo registro 

contido no Diálogo das Grandezas do Brasil, o templo encontrava-se “já quase acabado”, em 

1618. (BRANDÃO, 1997, p. 109-110) 

Considerando o caráter assistencial da Santa Casa da Misericórdia, a presença desta na 

Filipéia, é um indício de que a cidade possuía, em princípios do século XVII, uma população 

que justificava tal tipo de amparo. Por informação de Diogo de Campos Moreno, em 1609, 

tinha aquela “povoação oitenta vizinhos branquos”, cômputo que excluía alguns estratos da 

população.
10

 Outra referência apresenta números aproximados para a cidade que “Tem ate 

cem vizinhos portuguezes”, observando que “em seu destrito habitão mais de outocentos 

portuguezes” além do grande número de nativos, somando “ao redor de quatorze mil 

Pitagares” além de “outras naçoens que aqui habitão repartidos por suas aldeas”.
11

 

Vejamos agora quem constituía aquela parcela da população que estava na Paraíba a serviço 

de Sua Majestade. Nas capitanias fundadas por ação direta do poder régio metropolitano, este 

era representado por um capitão-mor com atribuição para atuar na organização militar e 

administrativa. Em um primeiro escalão estavam os funcionários que agiam na regulação, 

controle e arrecadação levada a cabo pela Fazenda Real. Em um segundo escalão estava a 

Câmara, com maior repercussão nas dinâmicas locais e exercendo as funções administrativas 

e judiciais necessárias à vida urbana, com um corpo de funcionários constituído pelo tabelião, 

o almotacel, o alcaide, o meirinho e o juiz ordinário. (SCHWARTZ, 1979. p. 4) 

O primeiro escalão era preenchido pela nobreza da terra ou fidalgos portugueses, pessoas que 

migravam entre os vários postos administrativos da rede colonial lusitana. Nas câmaras 

atuavam moradores locais, normalmente exercendo outras funções - senhores de engenho, 

mercadores, os quais tinham interesses diretamente vinculados às decisões sobre a regulação 

na vila e seu termo. 

Os militares também eram funcionários da coroa, pagos pela folha da Fazenda Real, além de 

serem mais uma peça fundamental para a composição da empresa colonial portuguesa. Os 

cargos mais altos eram ocupados pela “nobreza local”, enquanto compunham as tropas muitos 

“homens de cor”. Havia também as milícias, agrupamentos particulares que podiam ser 

formados, por exemplo, pelos integrantes de um engenho. (SCHWARTZ, 1979. p. 4) 

Através de um registro de época conhecemos o quadro dos funcionários pagos pela Fazenda 

Real na Paraíba do século XVII. A figura principal era a do capitão e governador da capitania. 
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Entre os oficiais da Fazenda constavam o provedor, o escrivão e o almoxarife. Na mesma 

folha de pagamentos apareciam os seguintes cargos militares: um sargento-mor, o alferes, o 

sargento dos soldados, os vinte soldados que residiam na cidade, o capitão do forte do 

Cabedelo, que também tinha seu alferes, sargento, vinte soldados e quatro bombardeiros.
12

 

Para a mesma época, comparecem os cargos administrativos listados a seguir.  

 

CARGOS ADMINISTRATIVOS IDENTIFICADOS NA PARAÍBA NO INÍCIO DO SÉCULO XVII 

NOME CARGO ANO 

Miguel Alvares Escrivão das execuções e descargas da alfândega 1602 

Manuel Fernandes do Amaral Almoxarife da Paraíba 1604 

Lopo Delgado Provedor e contador da fazenda da capitania 1605 

Diogo Rodrigues Meirinho da correição da capitania 1607 

Antônio de Couto Tabelião do público, judicial e notas da capitania 1611 

Vasco Fernandes da Costa Escrivão da câmara e almotaçaria da cidade de Filipea 1611 

Francisco Pereira Tabelião do público e notas da cidade de Filipea e seu termo  1611 

Paulo Vaz Cacere Juiz dos órfãos da cidade de Filipea e seu termo, e da capitania 1611 

Antônio Lopes de Oliveira Provedor das fazendas dos defuntos e ausentes da capitania 1612 

Francisco de Barros Meirinho do campo da capitania 1612 

Manoel de Souza d’Eça Provedor e contador da fazenda da capitania 1613 

Domingos da Silveira Escrivão da fazenda da capitania 16-- 

João Machado Fagundes Meirinho da ouvidoria da capitania 1616 

 

No século XVI, esses cargos burocráticos eram ocupados por portugueses, sendo depois 

comprados ou dados pela Coroa a colonizadores como recompensa por uma boa folha de 

serviços, cheia de méritos ou participação em ações militares. Eram também uma dádiva para 

fidalgos sem recursos ou para as velhas viúvas e órfãs sem dote, e constituíam “um 

patrimônio real, um recurso que possibilitava à Coroa assegurar lealdades e recompensar bons 

serviços”. (SCHWARTZ, 1979. p. 57-58) 

O preenchimento destes cargos, por vezes, estava conciliado a outros objetivos. No intuito de 

fazer crescer a população de brancos no Brasil, desde o tempo de D. João III, eram enviadas 

“donzellas de nobre geração” provenientes do recolhimento do Castelo de Lisboa, as quais 

recomendava o rei, aos governadores do Brasil, “para que as cazasse com pessoas principaes 

daquelle tempo, a quem mandava dar em cazamento os officios do governo da fazenda, e 

justiça”. (SALVADOR, 1888. p. 62) 
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A 18 de Julho de 1612, João Rebelo de Lima era nomeado capitão-mor da Paraíba sendo 

escolhido por seus méritos pessoais enquanto “cavaleiro fidalgo da casa Real”, com boa folha 

de serviços prestados à Coroa portuguesa, mas também devido ao fato de haver casado com 

D. Luisa de Figueiroa, proveniente do recolhimento do Castelo de Lisboa.
13

 Da mesma forma, 

“Avendo respeito a João de Brito Correia casar com D. Isabel de Sequeira, orfã do 

Recolhimento do Castelo da cidade de Lixboa, e aos serviços prestados no Brasil, 

particularmente na capitania de Tamaracá”, lhe foi dado o cargo de capitão-mor, por carta de 

28 de Janeiro de 1616.
14

 Mas estes casos não eram freqüentes, sendo mínimo o número de 

mulheres órfãs enviadas para o Brasil pela Coroa portuguesa. 

Estando identificadas as parcelas da população que representavam a Igreja e a Coroa 

portuguesa na Paraíba, cabe ver quem eram os demais personagens que contracenavam no 

espaço urbano da Filipeía. Dando crédito às informações fornecidas pelo relato intitulado 

“Breve discurso sobre o estado das quatro capitanias conquistadas” (1887. p. 157), enumera-

se a presença naquela região de “muitos carpinteiros, pedreiros, ferreiros, caldeireiros, oleiros, 

alfaiates, sapateiros, seleiros, ourives, alguns (mas mui poucos) tecelões, que fiam algodão”, 

aos quais somavam-se também os soldados, os marinheiros e os mercadores.  

Confirma-se a presença desses profissionais na Filipéia, através das denunciações do Santo 

Ofício, ocorridas na Paraíba em Janeiro de 1595, de onde é possível extrair dados sobre a 

procedência e atividades dos moradores da cidade, traçando um perfil aproximado da 

população. Surgem pessoas oriundas da Ilha de São Miguel, da cidade do Porto e de Ponte de 

Lima, que declararam exercer as funções de mestre de fazer engenhos, carpinteiro, sapateiro, 

marinheiro, lavrador, etc.
15

  

Das Denúncias do Santo Ofício, se resgatam mais informações sobre a população da Filipéia, 

como a presença de mulheres provenientes de Portugal e residentes na cidade - Ana Ferreira, 

natural de Lisboa e Maria Salvadora, da cidade do Porto; e as relações de casamento entre os 

mestiços brasileiros - Francisco Barbosa, mameluco natural de Pernambuco e casado com a 

mameluca Francisca de Freitas. Quanto à população negra da Filipéia há uma lacuna de 

informações que não permite falar sobre a mesma.
16

  

Sobre a atividade dos mercadores, também não foi encontrada qualquer referência à existência 

de lojas na Filipéia, como ocorria em Olinda e Salvador, no entanto, estes faziam comércio na 
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cidade, pois a ela não deixavam de chegar os tafetás e as sedas usadas nas indumentárias das 

mulheres. É difícil determinar a procedência desses mercadores e seus produtos, os quais 

podiam vir nos navios que faziam a ligação com a metrópole devido ao transporte do açúcar 

produzido nos engenhos, ou utilizar os pequenos barcos provenientes de Pernambuco, dada a 

proximidade desta capitania onde haviam mercadores estabelecidos. 

Curioso é observar que todos estes estratos da população dividiam o mesmo reduzido espaço 

urbano da cidade. Isto fica evidente através de alguns documentos referentes a “datas de 

chãos” na Rua Nova, entre o final do século XVI e os primeiros anos do XVII, contendo 

informações relevantes sobre a sua ocupação. A Gaspar Gonçalves - filho de Gaspar Manuel 

Machado que fora dos primeiros moradores da cidade – foi concedido um lote “no lugar onde 

diz que he no cabo da rua Nova”. Chama a atenção o motivo pelo qual Gaspar Gonçalves 

recebia a doação: “nas vigiaz que nesta Cidade se fizeram vigiara sempre sem nunca elle ter 

soldo de Sua Magestade, e nem lhe ter feito merce alguma de dada de terra, nem de chãos 

para cazas”.
17

  

Na Rua Nova, residia também o rico senhor de engenho Duarte Gomes da Silveira que no ano 

de 1600, doou a Antônio Cavalcante de Albuquerque um lote nessa rua, o qual fazia limite 

“da banda do Sul”, com a casa do tabelião, e “da banda do Norte com as cazas da Camera ”.
18

 

Em 1612, Antônio Cavaltante de Albuquerque vendeu este lote ao capitão-mor da Paraíba, 

Francisco Coelho de Carvalho, que por sua vez o doou ao Mosteiro de São Bento. Isso 

demostra que nesta ocupação inicial da cidade, todos os estratos dividiam os mesmos espaços 

urbanos e estes diversos atores iam dando “alma” à Filipéia ao tempo em que construíam a 

sua fisionomia. Assim, em 1618, Ambrósio Fernandes Brandão disse estar a cidade “agora 

cheia de casas de pedra e cal”. (BRANDÃO, 1997, p. 25) 

Mas as ruas para além das funções de eixos de ligação e de definição da estrutura urbana, 

tinham também a função de palco para as vivências urbanas. Assim, as decisões vindas do rei 

ou dos oficiais da câmara eram divulgadas pelas ruas através de pregões. Em 1617, sendo 

necessário fazer obras no forte do Cabedelo, o escrivão da câmara da Paraíba entregou o “auto 

de pregoins” ao porteiro do conselho, para que o tornasse do conhecimento da população. 

Cumprindo sua obrigação, foi o porteiro andando e “afrontando pella prassa e ruas poucas 
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desta cidade e apregoando a dita obra” durante mais de vinte dias, em busca de quem a 

quisesse arrematar por menor valor.
19

 

Sendo muito religioso, o capitão-mor Antônio de Albuquerque expressou sua devoção a 

Nossa Senhora das Neves, com dias de festa que devem ter ficado marcados na lembrança de 

toda a população: 

Por 8 dias contínuos a festejou com muitas festas tendo pêra este efeito por 

muito e cantidade de hospedes de calidade, que vierão festejar a Virgem, 

com grandes festas de cavallo, em que se jugarão canas, correrão manilhas, e 

fizerão os mais jogos alegres, que os homens deste exercício têm inventado 

pêra alegar o povo. Nestas festas não faltou nada pêra ser de todo perfeita, 

porque o concerto da musica, a disposição do sermão, a suavidade dos 

cheiros e variedade da armação da igreja estiverão tanto em seu ponto, que 

não houve mais que desejar.
20

 

Esta festa, certamente constituiu um excepcional acontecimento dentro do limitado cotidiano 

de privações e conflitos que continuavam marcando a capitania da Paraíba em princípios do 

século XVII, mas em contrapartida, dá uma demonstração de que naquela realidade 

predominantemente voltada para o meio rural, a população começava a encontrar espaço para 

desenvolver uma vida de caráter urbano na pequena Filipéia. 

Finalizando, constata-se que as informações registradas nos documentos aqui trabalhados 

demonstram haver mais um caminho a ser trilhado para melhor conhecer as vilas e cidades 

brasileiras do período colonial, qual seja, melhor conhecer e caracterizar a população destes 

núcleos de povoamento. Assim, retomamos a observação de Nestor Goulart Reis Filho (2002, 

p. 171), referida no início deste artigo e ratificamos suas palavras: se faz necessário 

aprofundar os estudos sobre a população urbana no período colonial para se chegar a um 

entendimento mais amplo sobre os espaços edificados das vilas e cidades do Brasil, naquele 

tempo.    

 

 

                                                 
19

 TRASLADO da visita que o capitão-mor e oficiais da câmara da Paraíba fizeram ao forte do 

Cabedelo. 1617, Dezembro, 12, Paraiba. LIVRO Primeiro do Govêrno do Brasil 1607-1633. Rio de 

Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1958. p. 152-153. 
20

 RELAÇAM breve e verdadeira da memoravel victoria que ouve o Capitão mor da Capitania da 

Paraiba Antonio de Albuquerque, dos Rebeldes de Olanda, que são vinte naos de guerra e vinte e sete 

lanchas: pretenderão occupar esta praça de Sua Magestade, trazendo nellas pera o effeito dous mil 

homens de guerra escolhidos, e fora a gente do mar. Composta pello Reverendo padre Frey Paulo do 

Rosario Comissario Provincial da Provincia do Brazil da Ordem do Patriarcha Sam Bento, como 

pessoa que a tudo se achou presente. Lisboa: Jorge Rodrigues, 1632. p. 2v. 



  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANDRADE, A. B. O outro lado da Baía: a rede urbana do Recôncavo Baiano setecentista. 

Salvador: Universidade Federal da Bahia/Faculdade de Arquitetura/Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2010. (Tese de doutoramento)  

BOXER, C. R. O Império Marítimo Português. 1415-1825. Lisboa: Edições 70, 2001. 

BRANDÃO, A. F. Diálogos das Grandezas do Brasil. Recife: Fundação Joaquim Nabuco / 

Ed. Massangana, 1997. 

BREVE discurso sobre o estado das quatro capitanias conquistadas de Pernambuco, 

Itamaracá, Parahyba e Rio Grande situadas na parte septentrional do Brazil. Revista do 

Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano. N. 34. Recife: Typographia Universal, 

1887. p. 139-196. 

CARITA, R. Os engenheiros-mores na gestão do Império: a Provedoria das Obras dos 

meados do século XVI. In: Colóqio Internacional Universo Urbanístico Português 1415-1822. 

Actas... Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 

2001. p. 393-405. 

CASTRO, J. J. da S. (org.) Chronica do Mosteiro de N. S. do Mont-Serrat da Parahyba do 

Norte. Almanach do Estado da Parahyba. Ano X. 1912.  

LEITE, S. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo I. Lisboa: Livraria Portugália; 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938. 

LIVRO dos Guardiães do Convento de Santo António da Paraíba. (1589-1885). STVDIA. n. 

19. Dez/1966. 

LIVRO do Tombo do Mosteyro de Sam Bento da Parahyba. Liv. 2. Revista do Arquivo 

Público Estadual de Pernambuco. Ano II. N. III. Recife: Imprensa Oficial, 1948. 

LIVRO do Tombo do Mosteyro de Sam Bento da Parahyba. Liv. 3. Revista do Arquivo 

Público Estadual de Pernambuco. Ano II. N. IV. Recife: Imprensa Oficial, 1949. 

LIVRO Primeiro do Govêrno do Brasil 1607-1633. Rio de Janeiro: Ministério das Relações 

Exteriores, 1958. 

MOURA FILHA, Maria Berthilde. De Filipéia à Paraíba: uma cidade na estratégia de 

colonização do Brasil. Séculos XVI-XVIII. João Pessoa: Superintendência do IPHAN na 

Paraíba, 2010. 

NOVAIS, F. A. Condições da privacidade na Colônia. In. SOUZA, L. de M. e (org.). História 

da vida privada no Brasil. Vol I. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 13-39. 

PRIMEIRA Visitação do Santo Officio ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado de 

Mendonça, capellão fidalgo del Rey nosso Senhor e do seu Desembargo, deputado do Santo 

Officio. Denunciações de Pernambuco, 1593-1595. São Paulo: Homenagem de Paulo Prado, 

1929. 

REIS FILHO, N. G. A importância da vida urbana no Brasil colonial. In: V Colóquio Luso-

brasileiro de História da Arte, 2002, Faro. Actas... Faro: Universidade do Algarve/Faculdade 

de Ciências Humanas e Sociais, 2002. p. 171-184. 

RELAÇAM breve e verdadeira da memoravel victoria que ouve o Capitão mor da Capitania 

da Paraiba Antonio de Albuquerque, dos Rebeldes de Olanda, que são vinte naos de guerra e 

vinte e sete lanchas: pretenderão occupar esta praça de Sua Magestade, trazendo nellas pera o 

effeito dous mil homens de guerra escolhidos, e fora a gente do mar. Composta pello 

Reverendo padre Frey Paulo do Rosario Comissario Provincial da Provincia do Brazil da 



  

Ordem do Patriarcha Sam Bento, como pessoa que a tudo se achou presente. Lisboa: Jorge 

Rodrigues, 1632. 

RUSSELL-WOOD, A. J. R. Um Mundo em Movimento: portugueses na África, Ásia e 

América (1415-1808). Lisboa: Difel, 1998. 

SÁ, Frei M. De. Memórias Históricas dos Illustrissimos Arcebispos, Bispos, e Escritores 

Portuguezes da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, reduzidas a Catalogo Alfabetico. 

Lisboa: Officina Ferreyriana, 1724. 

SALVADOR, Frei V. do. História do Brasil. In. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de 

Janeiro. Vol. XIII. Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1888. 

SCHWARTZ, S. B. Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial. São Paulo: Perspectiva, 

1979. 

SUMMARIO das armadas que se fizeram, e guerras que se deram na conquista do rio 

Parayba; escripto e feito por mandado do muito reverendo padre em Christo, o padre 

Chistovam de Gouveia, visitador da Companhia de Jesus, de toda a provincia do Brasil. Iris. 

Vol I. Rio de Janeiro, 1848. 

VASCONCELOS, P. de A. Os agentes modeladores das cidades brasileiras no período 

colonial. In: CASTRO, I. E.; GOMES, P. C. da C.; CORRÊA, R. L. (orgs.) Explorações 

Geográficas: percursos no fim do século. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p.247-278. 

 

FONTES DOCUMENTAIS 

Biblioteca da Ajuda. 51-IX-25. fl. 133-133v.  RELAÇÃO das capitanias do Brasil. (s.d. Séc. 

XVII).  

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Documentos Coloniais, Imperiais e Republicanos 

– A3 G4 P1 – 1.1.  CÓPIA de uma carta de data de sesmaria na várzea do Rio Paraíba, 

concedida a João Afonso Pamplona, para construção de um engenho. 1595, Março, 13, sem 

local de emissão.  

Arquivo Geral de Simancas. Secretaria Provincial. Liv. 1575.  RELAÇÃO abreviada sobre a 

Capitania da Paraíba, apresentada ao Rei Filipe II. 1605.  

Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo 

I.A.N./T.T. – Chancelaria de D. Filipe III - Liv. 36 – fl. 49 e 49v. CARTA do rei D. Filipe III, 

fazendo a mercê a Manuel Pires Correa da capitania da Paraíba, em reconhecimento dos 

serviços prestados nas guerras contra os holandeses, em particular a construção do Forte do 

Varadouro. 1638, Outubro, 03, Lisboa. 

I.A.N./T.T. – Chancelaria de D. João IV – Liv. 21 – fl. 85-86. CARTA PATENTE do rei D. 

João IV, concedendo o cargo de Capitão do Forte do Varadouro na Paraíba, a Manuel Pires 

Correa. 1648, Agosto, 30, Lisboa. 

I.A.N./T.T. - Ministério do Reino. Coleção de plantas, mapas e outros documentos 

iconográficos.  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. - Chancelaria de D. Filipe II. Liv. 25. CARTA do rei D. Filipe II, fazendo mercê 

do cargo de capitão-mor da Paraíba a João Rebelo de Lima. 1612, Julho, 18, Lisboa. 

I.A.N./T.T. - Chancelaria de D. Filipe II. Liv. 31. CARTA do rei D. Filipe II, fazendo mercê 

do cargo de capitão-mor da Paraíba a João de Brito Correia. 1616, Janeiro, 28, Lisboa. fl. 223.  


