
Cidade e Território no Século XVII – uma Relação de Poder. O caso 

da Capitania da Paraíba 

 

Resumo 

Povoar, defender, administrar, catequizar, produzir. Estes objetivos ficam explicitados no 

direcionamento adotado pela Coroa portuguesa para a colonização do Brasil, já no século 

XVI, como é possível apontar a partir da análise de determinações régias. Considerando 

estes objetivos, busca-se levantar duas questões: seria observada uma articulação entre 

estes objetivos e a implantação dos núcleos de povoamento nas capitanias? E em que 

medida estes núcleos de povoamento, quando implantados, atuavam como um “centro” de 

conexão entre estas diversas vertentes necessárias à colonização brasileira? Definidas 

estas questões, a análise recai sobre a capitania da Paraíba e a cidade de Filipéia de Nossa 

Senhora das Neves, fundadas a partir da ação do poder régio que sobre as capitanias reais 

detinha maior controle. O objetivo é, através da Filipéia, entender o papel desta cidade como 

o eixo em torno do qual girava a “engrenagem” que sustentava o povoamento da Paraíba, e 

como o “centro” do seu território, aqui considerado restrito ao entorno imediato ocupado 

pelas unidades de produção agrícola e estruturas defensivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No século XVIII, Rafael Bluteau definiu a cidade como uma “multidão de casas, distribuídas 

em ruas e praças, cercadas de muros e habitadas de homens, que vivem com sociedade e 

subordinação. Urbs, Civitas”. (BLUTEAU,  1712,  p.309) 

Historicamente, seguindo o pensamento de Jorge Alarcão, “se uma cidade se definisse por 

um traçado regular de ruas ou pela existência de edifícios públicos, dificilmente poderíamos 

falar de cidades na Europa pré-romana”. Mas, se a cidade se caracteriza “pelas funções 

políticas, econômicas e eventualmente religiosas que exerce, e se ela é ainda centro e 

motor de um ordenamento territorial, parece-nos que não podemos deixar de admitir a 

existência de cidades na Europa central e ocidental, antes dos Romanos”. (ALARCÃO,  

1992,  p.44) 

Por sua vez, José Mattoso coloca o estudo das funções políticas das cidades como uma 

hipótese de trabalho para entender o processo de formação da rede urbana em Portugal. 

Confere que “cidade, seria, portanto, o lugar da fixação ou da concentração do poder”, 

especificamente, do poder político. Avança com a idéia de que “sem território não há 

cidades”, estabelecendo uma relação essencial entre a cidade e a área sobre a qual exerce 

o seu poder.  (MATTOSO, 1992, p.14) 

Jorge Alarcão reitera esta idéia ao dizer: “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”.  (ALARCÃO,  1992,  p.39)  

Este alinhamento de pensamentos vem confirmar a posição de José Mattoso quando diz: “A 

cidade é, pois, estruturalmente falando, a sede do poder político. Sede – portanto 

estabilidade, e sinais externos de permanência. Poder político – portanto força que atrai e 

fixa à sua roda os homens.” Daí a concentração demográfica, a atração econômica, a 

reunião dos funcionários administrativos, das instituições religiosas, todos atraídos pelo 

poder e pela imagem de estabilidade que a cidade transmite. (MATTOSO, 1992, p. 14) 

Acrescenta Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que “na época românica, a palavra „cidade‟ 

denota, sobretudo, a idéia de uma sede episcopal, mas a partir dos tempos góticos acentua-

se também a significação de que ela dispõe de um perímetro defendido e urbanizado e 

possui um território em redor aonde chegava a sua jurisdição civil e jurídica e 

administrativa”. A partir do século XII, concorre, com ela, a palavra „vila‟, com sentido novo, 

de aglomerado cercado, urbanizado, não-episcopal. O termo „Fazer vila‟ significava, nesse 

tempo, cercar uma povoação com uma obra defensiva. (ALMEIDA, 1992, p.130) 



No século XVI, em Portugal, esta prerrogativa eclesiástica deu lugar a um ideário que 

orientou a atribuição do título de cidades atendendo, também, ao interesse da Coroa 

portuguesa de dispor de núcleos urbanos que fossem centros de representação da política 

régia, nos quais tivesse sua efetiva presença assegurada. Com base neste novo critério, 

foram hierarquizadas muitas das vilas e cidades portuguesas naquele período. (SERRÃO, 

1988, p. 228) 

Este critério estabelecido em Portugal, no século XVI, pode ser o ponto de partida para 

compreensão da hierarquia adotada no Brasil quando do processo de formação da sua rede 

urbana, nos séculos XVI e XVII. Observa-se, quando da repartição da colônia em capitanias 

hereditárias, ordenavam as cartas de doação das mesmas que cabia aos donatários “fazer 

villas todas e quaesquer povoações que se na dita terra fezerem”. (Apud. CHORÃO, 1999, 

p. 13) 

Considerando a afirmativa de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, quanto ao termo „fazer 

vila‟ significar cercar uma povoação com uma obra defensiva, talvez fosse este o sentido 

dado à determinação contida nas cartas de doação das capitanias brasileiras. Adotavam o 

termo vila para designar as povoações que, por ordem régia ou devido às circunstâncias 

próprias da colonização brasileira, tinham a necessidade de serem cercadas e fortificadas 

por iniciativa dos seus fundadores. 

Quanto às cidades, surgidas a princípio em conjunto com as capitanias reais, deve ter 

prevalecido a idéia de que estas seriam os centros do “poder político” diretamente vinculado 

ao poder metropolitano. Reforça esta hipótese o fato de Salvador ter sido criada para sede 

do Governo Geral, sendo a “côrte do Brasil”, na expressão de Fernão Cardim. (CARDIM,  

1980,  p. 144) 

Na seqüência, o Rio de Janeiro e as demais cidades fundadas no Brasil, entre os séculos 

XVI e XVII, também sediaram, desde a origem, um corpo de funcionários que diretamente 

representavam o poder português, reunindo funções administrativas, econômicas e militares 

que se alastravam pelo território das suas respectivas capitanias. Sendo assim, essas 

cidades assumiram o caráter de “lugar central”, na definição de Jorge Alarcão, atuando 

sobre a ordenação da área rural envolvente e como núcleos de poder que se enquadravam 

na estratégia de colonização fundamentada, então, na retomada do território brasileiro sob 

administração direta da Coroa portuguesa. 

Tendo o objetivo de confirmar a veracidade deste papel atribuído às cidades no contexto do 

Brasil colonial, cabe observar a relação existente entre os objetivos a serem almejados com 

a colonização portuguesa e a participação destes núcleos de povoamento na consolidação 

daqueles objetivos e estratégias.  



 

 

Os objetivos da colonização brasileira e a formação da rede urbana 

Catequizar, produzir, povoar, defender e administrar foram metas estabelecidas pela Coroa 

portuguesa para a colonização do Brasil, já no século XVI. Duas destas metas estavam 

evidentes na carta de Pero Vaz de Caminha quando se referiu ao caráter agrário da terra, 

dizendo haver aqui “muitos bons ares”, abundância de água e terras “infindas” de forma que 

“querendo-as aproveitar, dar-se-à nela tudo”. Acrescentou, ser o “melhor fruto” a colher na 

nova terra “salvar” a gente que nela habitava, sugerindo esta como a principal “semente”  a 

ser cultivada por Vossa Alteza. (Apud. MENDONÇA e VENTURA, 1999, p. 74-75)  

Portanto, Caminha deixava evidente em sua carta, aspectos que iriam direcionar duas das 

principais vertentes de atuação da Coroa portuguesa no Brasil. A primeira, visava tornar a 

terra rentável, pois a imediata falta dos metais preciosos podia ser remediada pela 

“generosidade” da terra que determinou seu caráter agrário. A segunda, de cunho religioso, 

coincidia com uma diretriz que era constante em todas as conquistas portuguesas. 

Definiam-se os percursos para a exploração do Brasil, confirmados ao longo do tempo, 

através das ordens régias emitidas para os agentes da colonização. 

Quando da repartição do Brasil em capitanias hereditárias o conteúdo das cartas de doação 

passadas aos donatários reforçava tais percursos. No primeiro parágrafo destas cartas, dizia 

o rei de Portugal desejar ver a “terra do Brazill mays povoada do que até gora foy” de modo 

a nela “aver de selebrar o culto e oficios divynos e se enxalçar a nosa samta fee catolyqua”, 

assim como “pello muyto proveyto” que havia em “a dita terra povoar e aproveytar” (Apud. 

CHORÃO, 1999, p. 11) 

Povoar, catequisar, tornar a terra produtiva, fechava o ciclo de parte das obrigações 

pertinentes aos donatários e das metas estabelecidas para a colonização do Brasil. Isto 

indicava estar a Coroa portuguesa acreditando que “a criação de vilas incentivaria a fixação 

de uma população mais estável, mais produtiva e mais leal”. (RUSSELL-WOOD, 1998, p. 

278) Os povoados seriam um suporte da colonização e, em geral, era a partir desses que se 

estendia a vertente religiosa com a ação da igreja para a catequese do gentio. 

Ao constatar que o sistema das capitanias hereditárias não propiciava uma estrutura que 

permitisse coordenar ações de conjunto, visando resultados mais amplos, decidiu o poder 

régio estabelecer o Governo Geral do Brasil e ter uma participação mais direta sobre a 

administração da colônia. 



Através do regimento passado a Tomé de Sousa, em 1548, confirmavam-se as estratégias 

que Portugal estava delineando para a colônia. Esclarecia este regimento que a introdução 

do governo geral tinha por objetivo “conservar e nobrecer as capitanias e povoações das 

terras do Brasil e dar ordem e maneira com que milhor e mais seguramente se posão ir 

povoamdo para exaltamento da nosa Samta fee e proveito de meus Reinos e senhorios e 

dos naturais deles”. (REGIMENTO, 1950, p. 45) 

Continha, portanto, as mesmas diretrizes que já estavam presentes nas cartas de doação 

das capitanias hereditárias, mas acrescentava a idéia de maior controle sobre a 

administração do Brasil, quando se referia a conservar e dar ordem às capitanias. Neste 

campo da administração, das finanças e da justiça, o novo sistema reduziu os poderes 

inicialmente atribuídos aos donatários, reservando à Coroa um papel muito mais 

interveniente, através de órgãos da administração régia e de um quadro institucional 

estabelecido, particularmente, nas cidades posteriormente fundadas na colônia. 

Quanto à defesa do território, o regimento recomendava que o governador geral, juntamente 

com membros da administração das capitanias, deliberassem sobre a segurança das 

povoações, determinando que aquelas que não fossem “cercadas se cerquem e as 

cercadas se repairem e provejão de todo o necesario pera sua fortaleza e defemsão”. 

(REGIMENTO, 1950, p. 55) 

Como incentivo à produção agrícola, reforçava que as ribeiras e terras que tivessem 

condições para se fazer engenhos de açúcar, ou de qualquer outro tipo, fossem dadas de 

sesmaria. No entanto, atentava para uma melhor administração da terra e da produção 

agrícola, buscando um maior domínio por constatar haver “muito perjuizo de as fazemdas e 

emjenhos e povoações deles se fazerem lomge das vilas de que amde ser favorecidos e 

ajudados quando diso ouver necesidade”. Por isto ordenava que a partir de então os 

fizessem “ho mais perto das ditas vilas que poder ser e aos que vos parecer que estam 

lomge ordenareis que se fortifiquem de maneira que se posão bem defemder quoamdo 

comprir”. (REGIMENTO, 1950, p. 56)  

Através dessa recomendação, pode-se apreender outra estratégia do governo. Associar a 

administração e defesa da terra à presença das vilas e cidades, centros nos quais estava 

seu restrito corpo de funcionários, responsável por assegurar os interesses econômicos, 

manter a ordem jurídica e a defesa militar, imprescindíveis para garantir tanto à coroa 

quanto aos próprios donatários das capitanias, os benefícios almejados com o 

desenvolvimento da terra. Por isso, recomendava que as unidades de produção que eram 

exclusivamente agrícolas e rurais, fossem implantadas, prioritariamente, próximas a estes 



núcleos de povoamento, os quais detinham a função de fiscalizar e administrar os recursos 

financeiros gerados na colônia. 

Traçado este repertório de determinações régias, confirma-se que as diretrizes para a 

colonização do Brasil estavam sendo definidas desde o século XVI e que os núcleos de 

povoamento estavam inseridos no funcionamento desta “engrenagem” do sistema colonial. 

Cabe agora analisar como estas diretrizes foram ou não observadas ao longo do processo 

de povoamento do território brasileiro e como estavam associadas a uma “estrutura de 

poder” estabelecida, particularmente, nas cidades fundadas pela coroa portuguesa, entre o 

século XVI e princípios do século XVII. Buscamos respostas analisando o caso da capitania 

da Paraíba e da cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, a fim de entender que 

atenção pode ter sido dada a estas questões. 

 

A Cidade Filipéia: o centro do poder na Capitania da Paraíba 

A história da Paraíba vincula-se às ações que a Coroa portuguesa empreendeu, no final do 

século XVI, visando o povoamento e colonização de áreas do litoral brasileiro ainda 

despovoadas, apesar das tentativas de ocupação através do sistema das capitanias 

hereditárias. 

Para assegurar a posse efetiva de parte daquelas terras para Portugal, uma das medidas 

adotadas foi a criação da Capitania da Paraíba, por ordem do rei D. Sebastião, visando 

afastar os franceses e os temidos índios Potiguaras das margens do Rio Paraíba. 

A partir de 1575 tiveram início as expedições de conquista, e após diversos insucessos, em 

1585, foi possível estabelecer as bases daquela capitania. A 5 de Agosto, foi escolhido o 

local à margem sul do Rio Sanhauá - afluente do Rio Paraíba, para a construção de um forte 

que marcou a fundação da Cidade de Nossa Senhora das Neves, depois denominada 

Filipéia. 

A cidade, assentada em uma encosta, tinha por porta de entrada o Rio Sanhauá, acesso 

para as embarcações que ali chegavam. No alto da colina, estava de fato a cidade, onde foi 

edificada uma pequena capela, em pouco tempo elevada à condição de igreja matriz.  

Analisando o sítio onde foi implantada a Filipéia constata-se que foram observadas 

características que eram favoráveis ao cumprimento dos objetivos que estavam na base da 

criação da capitania. Uma descrição da Paraíba, datada de 1630, vem confirmar a estreita 

relação entre estes fatores. Dizia: “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”. (Biblioteca Nacional de Madri – MSS 1.185 – fl. 131-133) 



Ou seja, a cidade beneficiava-se da presença do rio, tanto sob o aspecto da acessibilidade, 

quanto da existência de um bom porto ou “paragem”. 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”. (Biblioteca Nacional de Madri 

– MSS 1.185 – fl. 131-133) 

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 

escoavam a produção, permitindo que a cidade cumprisse sua função de centro de 

fiscalização e administração dos interesses econômicos da Fazenda Real. 

Reforçando o potencial econômico da região, disse o Frei Vicente do Salvador, 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”. (SALVADOR, 1888, p. 96) 

No século XVII, esta várzea foi sendo ocupada com os engenhos de açúcar erguidos na 

medida em que avançou o processo de colonização e povoamento da capitania. Mas, para 

que esta ocupação do território se tornasse viável, foi preciso ultrapassar um obstáculo 

sempre presente: a falta de segurança. 

Para prover a segurança e alargamento do povoamento da capitania, em Janeiro de 1587, 

foi erguido o forte de São Sebastião, situado junto ao Rio Tibiri, um afluente do Paraíba, 

distante duas léguas da cidade. Este serviria de defesa para o “engenho de assucar d’El-

Rei” e para a aldeia do “Assento de Pássaro”, um dos chefes aliados dos portugueses. 

Acreditavam que com a presença deste forte “se segurava tudo, e se povoaria a varzea do 

Parahyba”. (SUMMARIO, 1948, p. 98.) 



Apenas duas léguas, era a distância entre o forte de São Sebastião e a Filipéia. Ao mesmo 

tempo, atuavam em conjunto, o forte, o engenho e a aldeia do gentio, ou seja, defendia-se a 

implantação da economia com o auxílio dos nativos catequizados pelos religiosos. Assim, 

cumpria-se um dos itens previsto, desde 1548, no regimento de Tomé de Sousa, o qual 

recomendava quanto à proximidade que deveria ser observada entre os núcleos urbanos e 

as fazendas e engenhos, de modo a poderem ser “favorecidos e ajudados” quando disso 

houvesse necessidade, e que os engenhos fossem fortificados “de maneira que se posão 

bem defemder quoamdo comprir”. (REGIMENTO, 1950, p. 56) 

Vendo o governo da capitania o quanto a terra era propícia para o plantio da cana-de-

açúcar, deu início à construção de um outro engenho, próximo àquele de ElRey, com que os 

moradores “mui contentes começarão logo a plantar as cannas, que nelle se havião de 

moer”. (SALVADOR, 1888, p. 145-146) Assim, foi sendo toda a várzea do Rio Paraíba 

ocupada por engenhos, tendo a cidade, a função de porto de escoamento da produção e de 

controle deste comércio. Ao mesmo tempo, outros investimentos eram feitos para assegurar 

a defesa deste povoamento. 

A década de 1590 vai ser marcada pela construção de fortes ao longo do Rio Paraíba. O 

forte do Cabedelo, como estava previsto desde o início da conquista, por fim veio guarnecer 

a margem sul da barra do rio e mais acima, passando para além da Filipéia, foi construído o 

forte de Inhobim, junto ao rio de mesmo nome.  

Àquele tempo a Paraíba vivia sob constante ameaça do ataque de índios e de rivais 

estrangeiros. Estas lutas eram ameaçadoras para o pequeno território conquistado e 

pontualmente guarnecido até aquele momento, abrangendo desde a barra do Rio Paraíba 

até o forte de São Sebastião, no Rio Tibiri, e o Rio Inhobi, onde à sombra do forte, na 

várzea, floresciam os engenhos. 

 



 

Provincia di Paraíba – 1698.  

Sobre a gravura indica-se a relação entre a cidade e seu território 

Fonte – SANTA TERESA, 1698. 

 

Em 1603, diante das notícias de virem armadas de inimigos sobre aquela costa, o capitão-

mor da Paraíba, juntamente com os oficiais da câmara e o sargento-mor do Brasil Diogo de 

Campos Moreno, deliberavam que o forte do Cabedelo “que estava comesado a ffortefficar 

pello senhor Francisco de Sousa Pereira capitam-mor desta capitania se acabase pella orde 

e modello que o dito sargento-mor do Estado deu pera se fazer”. Mas por ser obra de custo 

elevado, não dispondo a Fazenda Real de meios para arcar com a mesma, adotaram a 

seguinte estratégia: 

“apellidamdo o gentio pera amdarem a ffazer a dita obra pera que os ditos offisiais 

da Camara se offereseram de darem ajuda tirando de si e dos mais moradores da 

capitania durante a dita obra sasenta pesas de escravos com fferamentas 

nesesarias pera trabalharem na obra e mantimentos pera elles e asim mais seis 

Aldeia de índios cidade 

forte 

engenhos 



carros aparelhados pera acaretarem as madeiras que nesesarias fforem por ser 

asim serviso de Sua Magestade e bem da dita capitania que vistas as mollestias e 

emffortunios que am pasados nam esta capas de dar mais de si”. (Biblioteca da 

Ajuda – 51–V–48 – fl. 78-79) 

Envolvendo os diversos escalões da estrutura colonial, desde o poder metropolitano até o 

gentio, estavam todos reunidos na tarefa de prover a defesa da capitania. Era o 

funcionamento desta “engrenagem” que fazia caminhar o povoamento da Paraíba. 

A participação do gentio neste sistema era assegurada pela intervenção da Igreja, a quem 

sempre esteve entregue a missão de apaziguar e ganhar a amizade dos naturais da terra. O 

“acrescentamento da santa fé” entre os nativos, ação sempre tão recomendada pelos Reis 

de Portugal, era posta em prática na Paraíba, por ser imprescindível granjear a colaboração 

dos mesmos para o povoamento da capitania que não se concretizaria contando apenas 

com a reduzida população portuguesa disponível. Segundo a visão do padre jesuíta autor do 

Summario das armadas, este era o caminho para que aquela capitania ficasse “assim mais 

segura que todas as capitanias do Brasil, porque o verdadeiro sangue, e substancia de se 

povoar, e sustentar o Brasil, é com o mesmo gentio da terra, ganhado por amisade”. 

(SUMMARIO, 1948, p. 99) 

Jesuítas, franciscanos, beneditinos e carmelitas, todos estabelecidos em suas casas e 

mosteiros na Filipéia, faziam desta o centro de disseminação do catolicismo, levado até as 

aldeias de indígenas situadas nas proximidades da cidade. Os jesuítas argumentavam que 

catequizando o gentio adquiriam controle sobre eles, o “que beneficiava a consciência real e 

reforçava a estrutura de defesa da colônia ao fornecer uma força auxiliar de arqueiros índios 

que poderia ser usada contra invasores estrangeiros, índios hostis e escravos que se 

rebelassem”. (SCHWARTZ, 1979, p. 105) 

Os franciscanos também alegavam que ao conquistarem a amizade do gentio, o faziam não 

apenas no cumprimento de sua missão, mas para satisfação do serviço de Portugal, dando 

uma grande contribuição para a economia do governo colonial, pois uma vez obtida a 

confiança dos índios, os empregavam na construção de fortes, na defesa de fazendas e 

aldeias, sem hoaver outra despesa além do sustento nos dias de serviço. (WILLEKE, 1972, 

p. 226) 

Na Paraíba, a atuação do Frei Antônio de Campo Maior serve de exemplo. Este trabalhou 

“com a sua pessoa, com os seus subditos, e com os índios das suas doutrinas por quatro 

vezes distinctas nas fabricas dos fortes do Cabedello, e Inhobi, por outra na de huma casa 

forte para defeza de fazendas, e engenhos das fronteiras”, sem que recebessem qualquer 

pagamento. (JABOATÃO, 1761, p. 186)  



Embora a utilização da mão-de-obra nativa suscitasse grande polêmica em torno da 

escravização do gentio, reuni-los em aldeias era então o meio apontado para os proteger, 

catequizar e incorporá-los ao objetivo da colonização, mantendo-os juntos pela doutrina da 

religião. Frei Venâncio Willeke, referindo-se especificamente aos franciscanos, considerou 

que em certas zonas, as missões desses padres prestavam maiores serviços na defesa das 

fazendas, engenhos e cidades do que as grandes fortalezas. Assim, as aldeias paraibanas 

de Almagre, Assunção, Guiragibe, Jacoca, Joane, Mangue, Piragibe, Praia e Santo 

Agostinho foram fundadas a pedido dos colonos portugueses que viviam em perigo 

constante de serem mortos pelos índios inimigos. (WILLEKE, 1972, p. 226) 

Isto determinava que as aldeias dos índios eram remanejadas de acordo com os interesses 

dos colonizadores, pois diz o Frei Jaboatão que “conforme ao parecer dos Governadores, 

para melhor defêza dos moradores, e situação das suas fazendas e engenhos, se forão 

mudando de huns para outros lugares, variando nos sítios, já dividindo-as, já ajuntando-as, 

sendo a principal de todas a chamada da Jacóca, ás beyras do Rio Guaramame, quatro 

legoas da cidade, caminho de Goyana para os Engenhos”. (JABOATÃO, 1761, p. 360) 

Manter a interação entre estes diversos segmentos da população e assegurar a colaboração 

de todos, constava entre as obrigações do capitão-mor da Paraíba, estando expressas no 

regimento entregue a Francisco Coelho de Carvalho, quando veio assumir tal cargo. Assim, 

recomendava o rei que deveria o capitão-mor dar “ajuda e favor” aos religiosos que 

trabalhavam para “dilatar e promulgar o sagrado evangelho naquellas partes”, e com o 

gentio proceder de maneira a que “entendam que tenho eu contentamento de seu bom 

tratamento e de elles virem a conhecimento de nossa santa fee catholica”. Em relação aos 

soldados, deveria cumprir com o “bom pagamento de seus soldos e ordenados”, sendo 

extensiva a “afabilidade e cortesia” a todos os moradores e povoadores da capitania, de 

modo que “folguem de vos acompanhar e ajudar quando a necessidade o pedir para milhor 

comprirdes com vossa obrigação”. (Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - 

Alfabeto de Leis Modernas e Ordenações Antigas – Liv. 2 – fl. 164-166)  

A “necessidade” maior era nos momentos de ataque dos inimigos, quando perante o sempre 

insuficiente contingente militar mantido pela Fazenda Real, deveria o capitão-mor poder 

contar com a população da cidade e dos engenhos, articulando todos em uma grande 

“engrenagem” de defesa da capitania. Esta participação da população, estava prevista no 

Regimento das Ordenanças, de 1570, o qual determinava que sob o comando de um 

capitão-mor de ordenanças, os habitantes de cada cidade ou vila com seus respectivos 

termos, deveriam ser organizados em esquadras de 25 homens, as quais seriam reunidas 

para formar uma companhia de 250 soldados, ou seja, uma companhia de 10 esquadras. 

(JOHNSON e SILVA, 1992, p. 377-378)  



E de fato assim acontecia. O sargento-mor Diogo de Campos Moreno, com sua experiência 

nos assuntos referentes à defesa, avaliou da seguinte forma o sistema montado na Paraíba. 

O forte do Cabedelo embora estivesse, em geral, pouco assistido de pessoal, recebia 

socorro dos moradores da cidade “da qual por mar, e por terra podem vir facilmente”, já que 

estava situada a apenas quatro léguas do forte. No entanto, o auxílio maior provinha da área 

rural, da “gente da capitania que he a mais importante e vive maes longe por suas 

fazendas”, mas que poderia também dar resposta ao “rebate conforme a vontade que 

tiverem de peleiar”. Sobre esta população dos engenhos e fazendas estimou em “maes de 

settecentos moradores brancos que com seus escravos e familias fazem grande numero”, 

havendo em ocasião de “alardo” ocorrido em ano anterior a este relato, reunido “trezentos 

arcabuzeiros em duas companhias de ordenança ficando os demais a guarda das fazendas, 

e trinta de cavalo que assim parecerão no ditto alardo de lanças, e adargas”. (REZÃO do 

Estado do Brasil, 1999, p. 104v-105) 

Na Paraíba, essa articulação das partes para assegurar o todo, também está 

detalhadamente descrita no importante relato de 1630:  

“Esta fortaleza [do Cabedelo] pode ser socorrida de dentro da cidade por terra de 

gente de pee e cavallo dentro em tres horas per que quando há ocasião de inimigos 

se tira hua pessa de rebate que se ouve muito bem na cidade, e se pode conhecer 

per ella que há inimigos na barra, e da mesma maneira com outra pessa de rebate 

que se tira na cidade podem os moradores de engenhos que estão a tres e a quatro 

leguas acudir a cidade. (...) 

Tem a cidade dentro em si cem homens que podem tomar armas, e no reconcavo 

de hua até quatro legoas havera quinhentos homens brancos que dentro em meio 

dia estarão todos na cidade, e dentro em hua hora podem ter na cidade 800 até 900 

indios frecheiros com seus capitães indios, que estão situados até hua legoa da 

cidade, esta gente branca esta repartida em tres companhias com tres capitães de 

Infantaria e hua companhia de gente de cavallo, isto a fora os capitães de cavallo 

que tera de 60 ate 70 homens gente lucida com seu capitão e boa gente de cavallo, 

e isto a fora os capitães dos fortes. 

Por maneira que não havendo descuido no capitão mor nem na gente da terra não 

se podera tomar a Paraiva pellos inimigos por ser muy defensavel e ter gente pera 

se defender”. (Biblioteca Nacional de Madri – MSS 1.185 – fl. 131-133) 

Esta, certamente, constitui a principal evidência do papel central que a cidade exercia neste 

sistema articulado entre as partes integrantes do conjunto da capitania: a fortaleza, os 



engenhos, a cidade e os diversos grupos da população, que eram os militares, os 

proprietários rurais, os índios – a “gente da terra”.  

Para todos, essa união de esforços tinha origem na necessidade de assegurar a própria vida 

e para alguns, acrescia o interesse em não por em risco os investimentos feitos na 

capitania, particularmente, nos engenhos de açúcar. O número de engenhos era crescente 

na Paraíba, e isto se justificava pela fertilidade do seu solo, e também, pelas vantagens 

oferecidas por se tratar de uma capitania de Sua Majestade, estando os proprietários livres 

de pagar a “pensão das águas a três e a quatro por cento de todo o açúcar que fazem”, taxa 

estabelecida para os engenhos que estavam nas capitanias de donatários. (BRANDÃO, 

1997, p. 107) 

Por sua vez, tinha o poder metropolitano o mesmo interesse em ver sua capitania povoada e 

produtiva, fazendo ao capitão-mor a seguinte recomendação: “Sabereis quantos moradores 

há na dita capitania e se tem todos terras pera cultivar que lhe fossem dadas de sesmarias e 

se as tem aproveitadas e os engenhos que são feitos e procurareis por os ajudardes e 

favorecerdes para effeito de se hir abrindo e cultivando a terra”. (Instituto dos Arquivos 

Nacionais / Torre do Tombo - Alfabeto de Leis Modernas e Ordenações Antigas – Liv. 2 – fl. 

164-166)  

Até meados do século XVII, estes engenhos estavam distribuídos dentro do território desde 

o princípio balizado pelos fortes implantados nos rios Paraíba, Tibiri e Inhobim, verificando-

se um avanço para o sertão de no máximo dez léguas. Ao tempo do domínio holandês, esta 

concentração de engenhos no entorno da Filipéia, motivou o governador Elias Herckman a 

fazer uma minuciosa descrição sobre os mesmos, particularizando aqueles situados ao 

longo do Rio Paraíba e seus afluentes. (HERCKMAN, 1911, p. 93-99) 

Foi também de um holandês, Gaspar Barleus, a observação de que embora na Paraíba não 

houvesse outra povoação a não ser a Filipéia, esses engenhos “pela multidão dos 

trabalhadores, constituem verdadeiras aldeias”. (BARLEUS, 1940, p. 71) Mas os senhores 

de engenho e seus escravos não eram os únicos moradores da área rural. Também eram 

parte da “gente da terra” os proprietários de pequenas glebas, trabalhando como lavradores 

na produção de cana-de-açúcar a ser processada nos engenhos, e também “varios 

portugueses que se occupam com o negocio da madeira e taboado”, outros que viviam de 

“plantar roças e fabricar farinha” e os que estabeleciam seus currais de gado. Na costa, 

habitavam pescadores, “que fazem vida somente da pesca, e nella empregam escravos” 

produzindo um peixe seco que servia de alimento a todos os moradores. (HERCKMAN, 

1911, p. 112-116)  



Esses lavradores, roceiros, pescadores e criadores, formavam um estrato numericamente 

importante da sociedade rural, exercendo atividades que não tendo a relevância econômica 

do açúcar, certamente se encaixavam na “engrenagem” do sistema, contribuindo para a 

subsistência dos engenhos e da população que residia na Filipéia. 

Observa-se que sob todos os aspectos, esta “engrenagem” que movia o sistema colonial, 

trabalhava por complementação de funções, visto que em uma estrutura iniciada de tabula 

rasa e com tantos obstáculos, nenhum dos segmentos tinha alicerces para alcançar plena 

autonomia. Sendo assim, para a defesa, fazia-se necessário reunir os soldados aos 

moradores da cidade e dos engenhos, e ainda aos índios arregimentados pelos religiosos. 

Na economia, era dos engenhos que saía o grande recurso da terra, o açúcar que dava 

origem aos lucros que a Coroa portuguesa almejava obter no Brasil, sendo por isso um 

comércio administrado e fiscalizado por seus funcionários reunidos na Filipéia. Permeando 

esta economia, havia as funções de menor evidência, mas de importância para sustentação 

do conjunto que dependia da “farinha da terra” para a subsistência cotidiana. 

Ao centro desta “engrenagem” estava a Filipéia, a cidade que “olhava” para o território em 

seu entorno, articulando ações no sentido de atender aos objetivos do poder régio. A cidade 

era parte integrante das ações de defesa da capitania, fiscalizava e administrava a 

economia, abrigava as ordens religiosas responsáveis pela catequese do gentio. Aos 

capitães-mores, por ordem régia, cabia articular tudo e todos em favor dos objetivos que 

justificavam a existência da capitania da Paraíba: povoar, defender, administrar, catequizar, 

produzir. 

Confirmam-se as palavras de Jorge Alarcão: a cidade é lugar central que hierarquiza sítios à 

sua volta e estrutura ou ordena o território em que se insere.  (ALARCÃO,  1992,  p.39) 
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