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Introdução 

A segunda metade do XVIII, na Capitania da Paraíba, é rica em transformações e 

contradições. A produção local, partindo de uma já longa crise, aparece ao fim do século em 

franca expansão. Ao fundo, os desdobramentos do reformismo ilustrado: um contínuo 

processo de mais conhecimento, melhor controle e maior proveito na administração colonial2. 

Duas conjunturas de crise balizam o período: o início do reinado de D. José, a ascensão 

definitiva do futuro Marquês de Pombal e a anexação da Paraíba a Pernambuco (1750, 1755 e 

1757, respectivamente); e, no fim do período, e regência de D. João, a desanexação da 

Capitania da Paraíba, e a fuga de família real para a América (1799, 1799 e 1808, 

respectivamente). Outros elementos fulcrais da ação estatal na formação territorial local são as 

medidas gerais de incentivo à produção; e a criação de cinco vilas na Mata Paraibana3, entre 

1762 e 1765, a partir de aldeamentos missionários (ver figura 1). 

Figura 1. Vilas pombalinas da 
Paraíba e transferência de 
populações indígenas durante sua 
criação. 
Aldeamentos do oeste da Capitania 
localizados com base em 
ARRUDA, Emmanuel Conserva de. 
A ação colonizadora produzindo o 
espaço: de aldeias indígenas à 
Alagoa da Perdição (1766-1816). 
João Pessoa, 2007. Dissertação 
(Mestrado em Geografia) – Centro 
de Ciências Exatas e da Natureza, 
UFPB, p. 51. 
A Capitania de Itamaracá, anexada 
definitivamente à de Pernambuco 
em 1764, é representada porque 
ainda existia quando das 
transferências. 

                                                 

1 O presente texto apresenta parte dos resultados de pesquisa financiada pela CAPES. CARVALHO, Juliano 
Loureiro de. Formação territorial da Mata Paraibana, 1750-1808. Salvador, 2008. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia. 
2 Id, ibid. 
3 Mata paraibana é um conceito atual, adotado por incorporar uma regionalização historicamente construída. 



Aqui, tratamos de fenômenos inter-relacionados de produção e comércio. Eles são 

fundados na expansão da produção de áreas antes periféricas, fortalecem circuitos comerciais 

alternativos àqueles anteriormente predominantes, e levam a disputas políticas locais. O 

sentido mais profundo dessas disputas é a ruptura de uma polarização territorial forte e 

longamente enraizada, que opunha a Cidade da Paraíba e a várzea do rio de mesmo nome a 

todo o restante da Capitania. A exploração das nuances da questão leva à discussão da lenta 

expansão do açúcar na Paraíba, dos resultados oblíquos do projeto territorial pombalino na 

Capitania, e do conflito de interesses que aflora entre diferentes elites locais. 

 

1 Antecedentes. Uma longa polarização (1585-1750). 

A colonização inicial da América Portuguesa deu-se com uma necessária concentração 

de esforços, que levou à escolha de poucos pontos estratégicos a sediar o processo. Este 

raciocínio territorial, que chamamos metonímico, tratava de partes como forma de tratar do 

todo, o que se expressava verbalmente na constante referência a povoações, rios e portos 

principais como “chaves” de suas respectivas regiões4. Diversos autores já atentaram para o 

fato de que umas poucas povoações e fortalezas controlavam os principais acidentes 

geográficos do litoral e o hinterland a eles associado5. Na capitania da Paraíba, esta forma de 

organizar o território foi eficiente naquilo a que se propunha: tomar posse da terra, ainda antes 

do fim do século XVI, com a economia necessária à situação peculiar do pequeno reino, que 

pôde então concentrar esforços na garantia das terras mais ao norte6. 

Nos cinqüenta anos seguintes, a colonização, agora conduzida por particulares, 

restringiu-se a uma estreita faixa paralela à costa. Não se criou vila alguma, nem se completou 

o aproveitamento das terras propícias ao açúcar. Identificamos quatro formas para esta 

ocupação: a) povoados de pescadores, nas praias; o conjunto fortificações/cidade/engenhos, 

ao longo do Rio Paraíba; lavouras, fazendas de gado e serrarias, nos outros rios; e 

aldeamentos missionários dispersos7. Havia uma polarização, uma desigualdade fundamental: 

                                                 

4 Na Paraíba, só encontramos o termo em 1697: a fortaleza de Cabedelo aparece como “chave de toda essa 
capitania”. PINTO, Irineu. Datas e notas para a história da Paraíba. João Pessoa: Universitária, 1977, p. 90. 
5 REIS, Nestor Goulart. Contribuição ao estudo da evolução Urbana no Brasil. São Paulo: Pini, 2000, p. 124. 
6 Cf. ALCÂNTARA, Dora & DUARTE, Cristóvão. O estabelecimento da rede de cidades no Norte do Brasil 
durante o período filipino. In: Actas do Colóquio Internacional Universo Urbanístico Português, 1415-1822. 
Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001, p. 283-298. 
7 Estudo realizado a partir de fontes do período holandês: HERCKMANS, Elias. Descrição geral da capitania 
da Paraíba, 1639. In: MELLO, José Antonio Gonsalves de. Fontes para a História do Brasil Holandês, v.2. 
Recife: MinC/ 4ª. D.R. IPHAN/ FNPM., 1985, p.59-112. MARCGRAF, Georg. Praefecturae de Paraiba et Rio 
Grande. In: BLAEU, Joan. Atlas Maior of 1665. Colônia: Taschen, 2006, p. 206-207. 



de um lado, um território fortificado, ligado ao comércio metropolitano, com cidade, portos e 

engenhos; de outro, o restante da área, com produção subsidiária, mesmo tendo várzeas de 

potencial açucareiro e mesmo sendo a conjuntura externa favorável à expansão da atividade. 

A partir da década de 1650, a Capitania da Paraíba vê-se mergulhada numa forte crise 

econômica. Quando das guerras de expulsão dos holandeses8, paraibanos e pernambucanos 

arrasaram canaviais e casas de engenho, de forma que muito pouco restava ao seu final9. 

Entretanto, o que decididamente impediu a recuperação da economia local (no curto e médio 

prazos) foi o novo quadro internacional, desfavorável, que se delineava ao fim do conflito. 

Neste contexto, adversidades como o ciclo de cheias e secas do rio Paraíba tornaram-se quase 

intransponíveis10. Assim, no século XVIII, a debilidade do comércio da Capitania traduzia-se 

no pouco movimento do porto da Cidade da Paraíba, o que levava a transações indiretas, 

feitas através do porto do Recife, ou mesmo clandestinas, por via terrestre e por outros 

pequenos portos11. Em meados do século, a economia açucareira pouco ultrapassava os 

patamares seiscentistas, em termos de número de engenhos ativos e de área cultivada12. 

Paralelamente à crise, iniciou-se a ocupação dos sertões da capitania, por grupos como 

prepostos da Casa de Torre e bandeirantes paulistas13, tendo por fundamento econômico 

currais de gado que, no início do século XVIII, “já seriam de vulto”14. A extensão ocupada e a 

complexidade espacial e produtiva da Capitania aumentam dramaticamente – e o sistema de 

complementaridade engenhos-subsistência deixa de ocorrer exclusivamente na Mata, para se 

estender aos sertões. Entre as décadas de 1710 e 1740, forma-se um primeiro conjunto de 

circunscrições territoriais cobrindo toda a Paraíba, composto de capitanias-mores de 

ordenanças, julgados e freguesias15. Porém, ainda não se criam as circunscrições políticas das 

vilas, que implicariam em mais autonomia das povoações.  

                                                 

8 A ocupação holandesa estendeu-se de 1634 a 1654. 
9 OLIVEIRA, Elza Regis. A Paraíba na crise do século XVIII: Subordinação e Autonomia. João Pessoa: 
Universitária, 2007, p. 82. 
10 Carta do [provedor da Fazenda Real da Paraíba], Salvador Quaresma Dourado, ao rei [D. João V], 
Paraíba, 1725-jul-31. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 6, D. 481. Consulta do 
Conselho Ultramarino ao rei D. João V, Lisboa., 1729-out-19, Lisboa. Arquivo Histórico Ultramarino, 
AHU_ACL_CU_014, Cx. 7, D. 606. 
11 OLIVEIRA, Elza Regis, op. cit., p. 86-88. 
12 Oito documentos descrevendo lugares, povoações, rios navegáveis e inavegáveis, engenhos, etc. Paraíba, 
Rio Grande do Norte, 1757. Original, manuscrito, 8f. Biblioteca Nacional do Rio Janeiro, cota II – 32, 32, 006. 
13 MACHADO, Maximiano Lopes. Historia da Província da Parahyba. João Pessoa: Universitária, 1977, p. 
334. CÂMARA, Epaminondas. Municípios e freguesias da Paraíba. Campina Grande: Caravela, 1997, p. 15. 
14 MARIZ, Celso. Evolução Econômica da Paraíba. Paraíba: A União, 1939, p. 13. 
15 CARVALHO, Juliano Loureiro de. Formação territorial da Mata Paraibana, 1750-1808. Salvador, 2008. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, UFBA, p. 56-59. 



Em síntese, persiste um único concelho, com sua única Câmara, na capitania – o da 

Cidade da Paraíba; persiste uma desigualdade fundamental, uma polarização que apenas 

lentamente se vai enfraquecendo. Vemos nisto um eco da primeira forma de pensar esta 

realidade: uma ilha a partir da qual se defendera e controlara a região maior. 

 

2 Consolidação de regiões, emergência de centralidades e concorrência de 

circuitos econômicos (1750-1808). 

Em meados do século XVIII, a longa crise local soma-se à da metrópole, que é 

simultaneamente estrutural e conjuntural16. Daí o projeto de racionalização administrativa do 

futuro Marquês de Pombal, que leva à anexação da Paraíba a Pernambuco. A criação da 

Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, em 1759, expressa a intenção estatal de 

ativar a produção local, de forma a aumentar a arrecadação, com incentivo a novas culturas, 

isenções e financiamentos, mas o monopólio de uma companhia comprometida apenas com 

seus acionistas leva à insatisfação dos produtores locais, e à sua dissolução, em 1779. 

Apenas nas últimas décadas do século, observa-se expansão econômica consistente na 

Capitania. O quadro 1 compara o início e o fim do século, mostrando que a margem de 

variação da receita passa a um patamar consideravelmente mais alto. Agora, as dificuldades 

climáticas não afetam o movimento geral positivo observável num intervalo mais longo. Isso 

se associa à política de incentivos de D. Maria, que inclui liberdade comercial nos limites do 

mercantilismo, e também à incorporação de terras já conhecidas, mas até então sub-

exploradas, aos ciclos produtivos da Mata Paraibana e dos sertões. É nesse contexto de 

crescimento e flexibilização conservadora que a Capitania é desanexada, em 1799. 

Um primeiro índice da expansão econômica da segunda metade do século XVIII 

aparece no contínuo crescimento do número de engenhos de açúcar da Capitania. Embora o 

rio Paraíba mantenha a primazia, firma-se a produção em todas as ribeiras (ver quadro 2). A 

emergência da produção algodoeira, com ápice na virada do século XVIII para o XIX, foi 

uma transformação mais importante: o algodão da Mata e do interior torna-se o principal item 

de exportação da capitania, sobrepujando o açúcar17. Isto aparece no quadro 3, que mostra um 

panorama da produção dos dois gêneros neste momento18. 

                                                 

16 FRANÇA, José-Augusto. Lisboa Pombalina e o Iluminismo. Lisboa: Bertrand, 1987, p. 69. OLIVEIRA, E. 
R. A Paraíba na crise do século XVIII: Subordinação e Autonomia. João Pessoa: Universitária, 2007, p. 63. 
17 Os preços variam de uma paróquia para outra. Em 1804, o quintal de algodão vale 2 a 2,7 vezes mais que o de 
açúcar. Considerando a diferença na produção e no preço, o valor total do algodão, nos anos estudados, é 8 a 12 
vezes maior do que o do açúcar. Ofício do [governador da Paraíba], Amaro Joaquim Raposo de 



 

Quadro 1. Variação na 
receita da Capitania da 
Paraíba no século XVIII19.

 
Quadro 2. Expansão da atividade açucareira na Paraíba, 2ª metade do séc. XVIII. Nº de engenhos ativos. 
Ano 163420 175721 178722 179923 
Ribeiras Paraíba/ Miriri 2024 n/d 29 32 

Freguesia da Cidade 12 n/d 17 n/d 
Freguesia do Taipu 8 11 12 n/d 

Ribeira do Mamanguape  0 0 3 n/d 
Ribeira do Camaratuba 1 1 1 n/d 
Ribeira do Gramame 2 n/d 3 n/d 
Rib. Abiaí (margem esq.)  1 n/d 1 n/d 

 
Quadro 3. Exportações de algodão e açúcar da Paraíba em 1804 e 1805.  Em cinza, a Mata Paraibana. 
Medidas em quintais25     Açúcar 1804 Algodão     Açúcar 1805 Algodão 
Cidade (c/ Alhandra e Conde) 600 2100 1040 2200 
Paróquia do Taipu (parte da vila do Pilar) 200 340 800 3430 
Paróquia da vila do Pilar – 800 – 5560 
Mamanguape (c/ Monte-mor e S. Miguel)* 712 3180 1101 1878 
Paróquia da vl. de Pombal* – 25 – 652 
Paróquia de vl. Nova de Sousa* – 105 – 61 
Paróquia da vl. Nova da Rainha – (ilegível) – 1150 
Paróquia da vl. Real de São João do Cariri – 94 – 400 
Total da Capitania** 1487 6442 2840 14798 
*Arrobas convertidas para quintais  **A soma das parcelas não corresponde aos totais escritos no documento. 

                                                                                                                                                      

Albuquerque, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de 
Sá e Melo], Paraíba, 1806-mai-6. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 46, D. 3273. 
18 1804 e 1805 são os últimos anos cujas estatísticas conseguimos localizar na documentação do AHU (Id, ibid). 
Cf. também o Ofício do [governador da Paraíba], Amaro Joaquim Raposo de Albuquerque, ao Visconde 
de Anadia, Paraíba, 1806-set-5. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 47, D. 3318. 
19 Desenhado a partir dos dados sistematizados por OLIVEIRA, op. cit., p. 170-171. 
20 MARCGRAF, Georg. Praefecturae de Paraiba et Rio Grande. 1 gravura: color; 41,5cm x 53cm, 1643 In: 
BLAEU, Joan. Atlas Maior of 1665. Colônia: Taschen, 2006, p. 206-207. 
21 Oito documentos descrevendo lugares, povoações, rios navegáveis e inavegáveis, engenhos, etc. Paraíba, 
Rio Grande do Norte, 1757. Original, manuscrito, 8f. Biblioteca Nacional do Rio Janeiro, cota II – 32, 32, 006. 
O documento traz o número de dez engenhos no Taipu, mas cita textualmente onze deles. 
22 PERNAMBUCO. Governador (1774-1787: Meneses). Idéia da População da capitania de Pernambuco e das 
suas anexas [...] In: JOFFILY, Irineu. Notas sobre a Parahyba. Brasília: Thesaurus, 1977, p.236-255. 
23 Carta do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de Castilho, à rainha [D. Maria I], Paraíba, 
1799-jan-9. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 34, D. 2473. 
24 Em 1634, a freguesia do Taipu ainda não existia. O número apresentado corresponde à divisão posterior. 
25 1 quintal = 4 arrobas. BLUTEAU, Rafael (Pe.). Diccionario da Língua Portugueza. Lisboa: Simão Thaddeo 
Ferreira, 1789, t. 2, p.278. 



Em 1787, o governador Jerônimo José de Melo e Castro chega a publicar uma ordem 

para evitar que produtores de cana-de-açúcar a continuassem abandonando em virtude da 

“ambição do Algodão”26. Na década seguinte, depois de uma seca nos sertões, o mesmo 

governador afirma que “com a fertilidade d’algodão confio muito se refazerem quaisquer 

prejuízos”27. Em 1808, o historiador inglês Southey observa que, na Paraíba, "A fabricação do 

açúcar diminuía, crescendo a plantação do algodão pela grande saída que havia para a 

Inglaterra"28. Observa-se, nos relatos, um período de vinte anos de produção de algodão 

crescente no litoral e no sertão – e vinculada aos teares da Revolução Industrial. 

Desde meados do século XVIII, havia planos para exploração sistemática29 de madeira 

na Capitania, cuja execução fora iniciada, mas interrompida, com a Companhia de 

Comércio30. Ao fim do século, ela aparece como uma terceira atividade estratégica, 

especialmente na região da Baía da Traição. A uma série de levantamentos31 seguem-se 

carregamentos periódicos de madeiras de construção e pau-brasil32. Depois de décadas de 

                                                 

26 Ofício do Governador da Capitania da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro, ao Secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, Paraíba, 1787-mai-25. Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Cópias extraídas do Arquivo do Conselho Ultramarino, v.13, f. 33-35. 
27 Ofício do Governador da Capitania da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro, ao Secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar, Luiz Pinto de Souza Coutinho, Paraíba, 1796-abr-17. Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Cópias extraídas do Arquivo do Conselho Ultramarino, v.13, f. 57v.- 58v. 
28 PINTO, Irineu. Datas e notas para a história da Paraíba, v.1. João Pessoa: Universitária, 1977, p. 236. 
29 Correspondência de Diego de Mendonça Corte Real para o governador da Paraíba, Luiz Antonio 
Lemos de Brito. Lisboa, 1754-dez-19. Doc. 39 do códice Correspondência oficial dirigida a diversos 
governadores de Pernambuco. Biblioteca Nacional do Rio Janeiro, cota II – 33,6,13. Ofício do [governador da 
Paraíba], coronel Luís António de Lemos de Brito, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Diogo de Mendonça Corte Real, Paraíba, 1755-mai-12. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, 
Cx. 18, D. 1438. PORTUGAL, Dionizio Ferreira. Demonstração da Baía da Traição, [c.1755]. 1 mapa 
manuscrito, color. Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa. Cartografia Manuscrita, n.883. 
30 As “madeiras de Sua Majestade” retiradas da Paraíba destinavam-se às obras do Real Arsenal e do Paço de 
Lisboa. Elas deveriam ter “preços razoáveis, e cômodos”, e ser enviadas nos navios mercantes, sem custo. 
Correspondência do Marquês de Pombal à Junta da Fazenda de Pernambuco, Lisboa, 28/11/1775. Arquivo 
Histórico do Estado da Paraíba. Correspondências do governador de Pernambuco, José César de Menezes, 
para o governador da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro, Recife, datas 23/06/1775, 31/09/1775, 
16/01/1776, 18/01/1776, 05/02/1776, 16/11/1776. Todas estas correspondências encontram-se no Arquivo 
Histórico do Estado da Paraíba. 
31 Exame das Matas desta Comarca feito por ordem do Governador e Capitão-general, D. Thomaz José de 
Mello, por Antonio Felipe de Andrade Brederode e Antonio Manoel Pratz, Paraíba, 1791. Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, lata 48, d.6. Correspondência de D. Rodrigo de Souza Coutinho a Fernando 
Delgado Freire de Castilho, Queluz, 1798-abr-18. Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, códice Ordens 
régias 1798-1821, f.10v. 
32 Correspondências de D. Rodrigo de Souza Coutinho a Fernando Delgado Freire de Castilho, Queluz, 
1798-ago-17, 1798-ago-22, 1799-abr-26, Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, códice Ordens régias 1798-
1821, f.12-12v., f.13v-14, f.18-22. Ofício do [governador da Paraíba], Fernando Delgado Freire de 
Castilho, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, Paraíba, 1799-jul-
31. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 35, D. 2508. Correspondência de D. Rodrigo de 
Souza Coutinho a Fernando Delgado Freire de Castilho, Mafra, 1799-out-12. Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano, códice Ordens régias 1798-1821, f.26v. 



planos –sem continuidade, a atividade madeireira se estabelece, em estreita vinculação com a 

desanexação da Capitania. Uma carta enviada ao governador Fernando Delgado Freire de 

Castilho em 1799 esclarece: havia “vastos planos” quanto às madeiras de construção da 

Paraíba, às quais se franqueava “o comércio direto com o Reino, e sem a sujeição de ir ao 

Porto de Pernambuco”33. No mesmo ano, fala-se do “plano, que o mesmo senhor acaba de 

adotar, de separar essa Capitania da de Pernambuco”34. 

Os movimentos de expansão produtiva que mostramos são essenciais para a 

consolidação de duas regiões na Mata, a de Mamanguape e a do Taipu, cada uma com antigas 

centralidades vinculadas a povoações pouco expressivas, que ganham importância no período. 

A região do Taipu compreende o trecho mais estreito da várzea do rio Paraíba, a 

montante da sua confluência com os rios Una e Salamargo (ver figura 2). Além de ter menos 

terrenos para a cana, trata-se de uma várzea mais seca, com uma paisagem diferenciada35. Se, 

inicialmente, os engenhos daí se ligavam à cidade da Paraíba, à medida que prosseguiu a 

ocupação, eles se consolidaram numa região própria, que veio a ser reconhecido pela criação 

da capitania-mor e, depois, da freguesia do Taipu, com sede na povoação de mesmo nome, 

em 1745. Próximo a ela, havia um aldeamento indígena que, em 1763, seria transformado na 

vila do Pilar. A partir daí, a dependência do aldeamento (agora vila, com sua freguesia) em 

relação à antiga freguesia do Taipu seria progressivamente revertida em predominância. 

Ao norte do rio Paraíba, a região de Mamanguape, correspondente à ribeira de mesmo 

nome, era a segunda mais importante da capitania. Assim como no caso do Taipu, esta região 

correspondia, na primeira metade do século XVIII, a uma freguesia e uma capitania-mor-de-

ordenanças, ambos com sede na povoação de Mamanguape36. Os limites das circunscrições de 

Mamanguape estendiam-se, a oeste, até a região serrana conhecida como Brejo, a qual, por 

suas condições de relevo e vegetação (mata de altitude), teve sua ocupação retardada até 

                                                 

33 Correspondência de D. Rodrigo de Souza Coutinho a Fernando Delgado Freire de Castilho, Queluz, 
1799-abr-26. Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, códice Ordens régias 1798-1821, f.18-22. 
34 Correspondência de D. Rodrigo de Souza Coutinho a Fernando Delgado Freire de Castilho, Queluz, 
1799-set-16. Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, códice Ordens régias 1798-1821, f.25v-26. 
35 PARAÍBA. Secretaria de Educação; UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Atlas Geográfico do 
Estado da Paraíba. João Pessoa: Grafset, 1985. ANDRADE, Gilberto Osório de. O rio Paraíba do Norte. João 
Pessoa: Universitária/ Conselho Estadual de Cultura, 1997. Anteriormente, analisamos as relações entre meio 
natural, paisagem e ocupação deste espaço. CARVALHO, Juliano Loureiro de. Natureza e Poder na estruturação 
territorial do rio Paraíba do Norte.  In: Anais do XXIV Simpósio Nacional de História. São Leopoldo: 
Unisinos, 2007. Disponível em: http:// snh2007.anpuh.org. Acesso em: 24/01/2008 
36 Levantamos as incongruências historiográficas quanto à fundação da freguesia de São Pedro e São Paulo de 
Mamanguape, e propomos c. 1725 como mais provável ano para da criação da vigararia colada correspondente. 
CARVALHO, Juliano Loureiro de. Formação territorial da Mata Paraibana, 1750-1808. Salvador, 2008. 
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, UFBA, p.42. 



meados do século XVIII37. A partir de então, sua produção (especialmente de gêneros 

alimentícios) intensificou-se, e, antes do fim do século, escoava, por estrada, para a sede da 

freguesia, onde ocorriam suas principais relações comerciais38. Considerando o potencial 

produtivo do Brejo, inferimos que parte da produção algodoeira de Mamanguape registrada 

em 1804-5 de lá provinha.  

Figura 2. Engenhos da freguesia do Taipu (freguesia do Taipu) em meados do século XVIII. Desenhado a 
partir de: Oito documentos descrevendo lugares, povoações, rios navegáveis e inavegáveis, engenhos, etc. 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 1757. Biblioteca Nacional do Rio Janeiro, cota II – 32, 32, 006; Consulta da 
Mesa da Consciência e Ordens ao rei [D. José I], Lisboa, 1756-jan-17. Arquivo Histórico Ultramarino, cota 
AHU_ACL_CU_014, Cx. 19, D. 1463.  

No início do século XIX, a produção de Mamanguape é comparável à da Cidade e, em 

1804, mesmo à de toda a ribeira do Paraíba (compreendendo Cidade, Taipu, Pilar e São João 

do Cariri). Em relação e essas outras circunscrições, Mamanguape tinha ainda as vantagens da 

maior diversidade de produtos e de manter relações comerciais não somente com 

Pernambuco, mas também com a capitania do Rio Grande, imediatamente ao norte39. 

                                                 

37 EGLER, Cláudio Antonio G. & MOREIRA, Emília de Rodat F. Ocupação territorial. In: PARAÍBA. 
Secretaria de Educação; UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. Atlas Geográfico do Estado da 
Paraíba. João Pessoa: Grafset, 1985. 
38 Ofício do Governador da Capitania da Paraíba, Jerônimo José de Melo e Castro, ao Secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar, Luiz Pinto de Souza Coutinho, Paraíba, 1796-abr-17. Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, Cópias extraídas do Arquivo do Conselho Ultramarino, v.13, f. 57v.-58v. 
39 Ofício do [governador da Paraíba], Amaro Joaquim Raposo de Albuquerque, ao Visconde de Anadia, 
Paraíba, 1806-set-5. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 47, D. 3318. 



A ocupação da Mata Paraibana nas freguesias do Taipu e de Mamanguape (com sua 

produção mais diversificada) é muito diferente daquela da freguesia da Cidade da Paraíba 

(extremamente vinculada à produção açucareira). Isto fica visível na distribuição espacial dos 

distritos militares de ordenanças, que reflete a distribuição da própria população: nos limites 

da freguesia do Taipu, há uma dispersão homogênea, espalhada pelo hinterland, enquanto na 

freguesia da cidade a população vincula-se somente à várzea principal (ver figura 3). 

 
Figura 3. Distritos militares de ordenanças da Cidade da Paraíba e da Vila do Pilar, c.1805. Desenhado a 
partir de 25 cartas-patentes datadas entre 1804 e 1806 do Arquivo Histórico Ultramarino.  

As mesmas estatísticas do início do século XIX mostram que as vilas de índios, 

fundadas poucas décadas antes, têm organização produtiva tão primária que seus dados 

econômicos não constam individualmente dos mapas estatísticos, à exceção da vila do Pilar.  

Com efeito, ao fim do século XVIII, Pilar e Mamanguape podem ser vistos como 

(únicos) pontos de emergência da condição urbana na área de estudo (por terem maior 

população, atividade comercial significativa e representação política). Entra em risco, então, o 

nível hierárquico comercial (e urbano) intermediário entre elas e o grande pólo comercial do 

Recife, nível este até então ocupado pela cidade da Paraíba e pela vila de Goiana40. O 

esquema do comércio direto de Mamanguape e Taipu/Pilar com Pernambuco sempre existira 
                                                 

40 Na época, se referia a esta povoação como “[...] a grande vila de Goiana, comarca da Ouvidoria da Cidade da 
Paraíba; que fora da Praça do Recife não há outra de maior comércio”. Memórias de Pernambuco e de seus 
notáveis acontecimentos, [s.l.], [1795]. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lata 214, pasta 6. 



em pequena escala, mas, ao se fortalecer, aponta para a subordinação direta de todas as 

povoações citadas ao Recife – o que isola a Cidade da Paraíba (ver figura 4). 

Figura 4. Rede de comunicações da Mata Paraibana no início do século XIX.  
Desenhado a partir de: ARAÚJO, Antonio Gonçalves da Justa. Carta Topográfica da Sesmaria dos Índios da 
Jacoca [...], [1866]. 1 mapa manuscrito: color. Arquivo Nacional, cota 4Y/MAP.704; ARAÚJO, Antonio 
Gonçalves da Justa. Carta Topográfica da sesmaria dos índios de Alhandra [...], [1866]. 1 mapa manuscrito: 
color; 1:240.000. Arquivo Nacional, cota 4Y/MAP.704; BLESS, Carlos & POLEMANN, David. Mapa das 
principais vias de comunicação da província da Paraíba [...],1858. 1 mapa manuscrito: color. Arquivo 
Nacional, cota 4Y/MAP.077; KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: ABC, 2003; 
TORRES, Luiz da Motta Feo e. [Descrição das viagens, que fez aos Certoens da Paraíba do Norte] [...], [1804-
1805]. In: TORRES, João Carlos Feo Cardozo de Castello Branco e. Memórias, contendo a biographia do 
Vice Almirante Luiz da Motta Feo e Torres [...]. Paris: Fantin Livreiro, 1825, p.110-123. 

Surge, então, uma longa querela política e administrativa entre os dois possíveis 

esquemas comerciais: transações da capitania concentradas na Cidade da Paraíba (que as 

redistribuía para o Reino ou Recife) x transações diretas via Pernambuco. Desta situação, 



provém uma interpretação historiográfica bastante recorrente: o escoamento de produção pelo 

Recife seria nocivo à Paraíba, e “toda a luta empreendida [pelo governo local...] era no 

sentido de desenvolver a Capitania e torná-la autônoma”41. Os defensores deste 

posicionamento tentam comparar as praças, para demonstrar que a exportação por 

Pernambuco, cujo porto era fisicamente equivalente ao da Paraíba, não fazia sentido42. Porém 

o que realmente estava em jogo era um conflito de interesses comerciais entre diferentes 

elites, que nenhum porto poderia transpor apenas com suas boas condições físicas. 

 

3 A lenta expansão do açúcar 

É corrente o entendimento de que os engenhos ao norte do Recife concentravam-se em 

manchas lineares descontínuas, correspondente às várzeas dos principais rios43. Na Paraíba, 

essas manchas foram ocupadas de forma lenta e incompleta durante o período colonial: se até 

o fim do século XVII os currais de gado ocupam parte da Mata Paraibana, a partir de meados 

do século XVIII é o algodão que vai constituir concorrência à cana-de-açúcar. 

A não-continuidade do investimento na ocupação e na urbanização da região, uma vez 

garantida sua posse inicial com a ocupação do rio Paraíba, é um dos fatores explicativos do 

retardo da expansão da lavoura açucareira até c. 1635 – período extremamente favorável a 

esta cultura no mercado internacional. O regimento passado ao governador-geral Tomé de 

Sousa em 1548 já afirmava que “se segue muito prejuízo de as fazendas e engenhos e 

povoações deles se fazerem longe das vilas de que hão de ser favorecidos e ajudados quando 

disso houver necessidade ordenareis que daqui em diante se façam o mais perto das ditas vilas 

que puder ser”44. Na Paraíba, a falta de outros núcleos que não a Cidade Filipéia era 

especialmente grave para os colonizadores brancos, pois, somente em 1625, com o massacre 

definitivo dos índios da nação potiguara, na Baía da Traição, o litoral da Capitania podia ser 

considerado definitivamente seguro45. A resistência indígena foi, portanto, um segundo fator 

determinante do atraso: nas várzeas mais distantes e menos seguras, fazia sentido montar 

currais ou lavouras, por serem empreendimentos de menor investimento, mas não engenhos. 

                                                 

41 OLIVEIRA, Elza Regis. A Paraíba na crise do século XVIII: Subordinação e Autonomia. João Pessoa: 
Universitária, 2007, p. 63, p. 122. 
42 OLIVEIRA, op. cit., p. 147, 156. 
43 ANDRADE, Manuel Correia de. Área do Sistema Canavieiro. Recife: SUDENE, 1988, p.84-85. 
44 MOURA FILHA, Maria Berthilde de Barros Lima e. De Filipéia à Paraíba. Uma cidade na estratégia de 
colonização do Brasil. Séculos XVI-XVIII. Porto, 2005. Tese (Doutorado em História da Arte) – Faculdade de 
Letras, Universidade do Porto, p. 28. 
45 GONÇALVES, Regina Célia. Guerras e Açúcares: política e economia na Capitania da Parayba, 1585-1630. 
Bauru: Edusc, 2007, p. 83-85. 



Com a desestabilização ocasionada pela invasão holandesa, e a conjuntura 

internacional desfavorável decorrente, a ocupação das outras várzeas seria retardada até 

meados do século XVIII (ver quadro 2). Assim, observando o período colonial paraibano 

como um todo, vê-se uma lenta expansão da cana-de-açúcar, em sucessivos ciclos – e não 

uma rápida expansão inicial que logo atinge os limites potenciais. Ainda no século XIX e até 

o início do XX, novos ciclos de expansão ampliariam a área cultivada até tais limites46. 

 

4 Os resultados oblíquos do projeto urbanizador pombalino  

O projeto urbanizador pombalino, levado a cabo na Capitania de Pernambuco e suas 

anexas entre 1759 e 176547, guarda relações complexas com os resultados territoriais 

alcançados no médio e longo prazos. Mais do que as questões estratégicas evidentes que se 

enfrentavam no sul, no norte e oeste da América Portuguesa, aqui cabia enfrentar questões de 

economia e produção, através da incorporação de um contingente não-despezível de mão-de-

obra à ordem produtiva colonizadora48. 

Na Paraíba, o processo foi conduzido pelo juiz-de-fora Miguel Carlos Caldeira de Pina 

Castelbranco, que criou cinco novas vilas a partir de doze aldeamentos, entre 1762 e 1765, 

todas próximas ao litoral (ver figura 1). Oficialmente, daí resultou um novo arranjo político e 

fiscal, com o primeiro desmembramento do termo da Cidade da Paraíba, desde sua criação, 

quase dois séculos antes49 (ver figura 5). 

                                                 

46 CARVALHO, Juliano Loureiro de. Pré-inventário dos engenhos da várzea do rio Paraíba. João Pessoa, 
2005. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Centro de Tecnologia – UFPB. Só um conjunto 
de modificações na técnica agrícola, a partir da década de 1970, na esteira do Proálcool, permitiria nova 
expansão, por sobre as terras dos tabuleiros. MOREIRA, Emilia; TARGINO, Ivan. Capítulos de Geografia 
Agrária da Paraíba. João Pessoa: Universitária, 1997. 
47 A seqüência inicial de atos legislativos que terminou por originar as vilas em questão já está suficientemente 
estabelecida e divulgada. Cf. FLEXOR, Maria Helena Ochi. A rede urbana brasileira setecentista. A afirmação 
da vila regular. In: TEIXEIRA, Manuel C. A construção da cidade brasileira. Lisboa: Horizonte, 2004. 
LOPES, Fátima Martins. Em nome da liberdade: as vilas de índios do Rio Grande do Norte sob o diretório 
pombalino no século XVIII. Recife, 2005. Tese (Doutorado em História do Norte-Nordeste) – Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, UFPE. Dois trabalhos merecem referência especial por tratarem diretamente da 
Paraíba. MEDEIROS, Ricardo Pinto de. Política indigenista do período pombalino e seus reflexos nas Capitanias 
do Norte da América portuguesa. In: OLIVEIRA, Carla Mary S. & MEDEIROS, Ricardo Pinto de (orgs.). 
Novos olhares sobre as Capitanias do Norte do Estado do Brasil. João Pessoa: Universitária, 2007. O 
trabalho de SANTOS, Antonio César de Almeida. Para viverem juntos em povoações bem estabelecidas: um 
estudo sobre a política urbanística pombalina. Curitiba, 1999. Tese (Doutorado em História) – UFPR. 
48 LOPES, op. cit.; MEDEIROS, op. cit. 
49 MEDEIROS, op. cit. Revisamos a cronologia atualmente proposta para as fundações paraibanas e analisamos 
o processo sob o ponto de vista espacial em CARVALHO, Juliano Loureiro de. Vilas pombalinas na Capitania 
da Paraíba: espaços urbanos de confluência. In: Anais do II Encontro Internacional de História Colonial. 
Natal, 2008. Disponível em: http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme/anais/ Acesso em: 23/09/2008. 



Figura 5. Vilas da área de estudo com seus termos e subdivisões em freguesias, em 1766. Desenhado a partir 
do Ofício dos oficiais da Câmara da cidade da Paraíba a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, Paraíba, 
1766-jul-21. Arquivo Histórico Ultramarino, cota AHU_ACL_CU_014, Cx. 23, D. 1800. 

Nas décadas de 1770 e 1780, o governador Melo e Castro escreve que “as cinco vilas 

que compreende esta capitania [...] estão sem adiantamento algum, antes notoriamente 

decadentes” e “reduzidas à última miséria por falta de competentes diretores, que mais 

destroem do que edificam”50. Ao fim do século, continuam se diferenciando, no Bispado de 

Pernambuco, as “vigararias de índios” dos curatos e das vigararias coladas51. Nas vilas, 

persiste a submissão indígena a interesses privados e administrativos. O mesmo governador 

escreve à Rainha sobre os “vexames, e prejuízos, que aos Índios causavam as Câmaras”, que 

não estavam tendo cuidado em os cristianizar, civilizar e enobrecer, mas, ao contrário, os 

tratava como cativos, “querendo governá-los e as suas próprias terras”. Levavam-se “para os 

engenhos, e mais fábricas, índios cabeça de casa, e [...] as mulheres, e filhos e ficam os casais 

desertos, com os mesmos Índios dispersos e sem amor às Vilas”52. 

                                                 

50 Ofícios do [governador da Paraíba], brigadeiro Jerônimo José de Melo e Castro, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, Paraíba, 1776-nov-6 e 1784-ago-14. Arquivo 
Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 25, D. 1978 e AHU_ACL_CU_014, Cx. 28, D. 2133. 
51 Memórias de Pernambuco e de seus notáveis acontecimentos, [s.l.], [1795]. Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, lata 214, pasta 6. 
52 Carta do [governador da Paraíba, brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 
Paraíba, 1795-mai-21. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 32, D. 2328. O governador 
trata das vilas em geral, mas as reclamações que motivam sua correspondência vêm da vila de Monte-mor. 



O governador Luís da Mota Fêo e Torres, em carta de 1803, identifica três diferentes 

comportamentos da população indígena, todos mostrando sua integração falha à sociedade 

colonial. No primeiro caso, a resistência ativa representada pela fuga das vilas é uma tentativa 

de manter o modo de vida indígena, visto como “bárbaro” e “vagabundo”. Torres refere o 

o serviço braçal, quando a ele são obrigados, de que muitos, e muitas vezes, fogem, 

e desertam para viver na inação, a que geralmente são propensos [...] Os índios] são 

inclinados a bárbaros costumes, e por conseqüência sempre atentos a viver fugitivos 

e vagabundos nos matos, sustentando-se de furtos, caças e frutos silvestres 53 

O segundo comportamento identificado é de resistência passiva: os indivíduos moram 

nas vilas, mas sua produção agrícola se resume à subsistência – o que implica em não-

integração à economia colonial. Entendemos que aí reside (mais do que na má atuação dos 

diretores) a principal explicação para a “falta de adiantamento” das vilas de índios:  

Aqueles, porém, que se sujeitam ao estabelecido sistema de viver avilados [...] são 

sempre pobres, sem alinhamento algum, rústicos, e destituídos de toda civilidade 

[...] plantam, usando somente da agricultura da mandioca, e outras lavouras da sua 

sustentação em pequena quantidade, e muito pouco Comércio, e usando também da 

mesma módica pescaria os que são situados à borda do Mar 54 

O terceiro comportamento, de integração voluntária, poderia levar à incorporação 

efetiva desejada, mas seus adeptos terminam por se transferir para lugares de população 

predominantemente branca, onde então se concentram os “progressos”: 

os que são de melhor inclinação fogem mais antes para viver de ofícios mecânicos e 

jornaleiros nas povoações, vilas, e cidade, e agriculturas dos brancos [...] As vilas, 

que já hoje se compõem de mais moradores brancos do que índios, são as que se 

acham mais civilizadas, e têm tido muitos mais progressos em população, 

agricultura e comércio55 

A pouca atividade econômica das vilas de índios também é perceptível em outras 

fontes – como visto, no início do século XIX, a produção de Monte Mor, São Miguel da Baía, 

Conde e Alhandra nem mesmo chega a aparecer nas estatísticas. Já a análise do Mapa das 

Igrejas do Bispado de Pernambuco, que registra os rendimentos e côngruas das 31 freguesias 

da Comarca da Paraíba, mostra como as quatro freguesias mais pobres do Bispado estão em 

                                                 

53 Carta do [governador da Paraíba], Luís da Mota Fêo, ao príncipe regente [D. João], Paraíba, 1803-set-6. 
Arquivo Histórico Ultramarino, cota AHU_ACL_CU_014, Cx. 41, D. 2853. 
54 Id, ibid. 
55 Id, ibid. 



tais vilas. Entre as 20 mais pobres, incluem-se nove das dez freguesias de índios – a única 

exceção é a vila do Pilar56. 

Neste contexto, é natural que as vilas de índios tornem-se politicamente e 

economicamente dependentes das povoações de brancos. Monte-mor e São Miguel da Baía, 

fundadas no termo da antiga Capitania de Mamanguape (freguesia de São Pedro e São Paulo), 

permanecem na órbita desta povoação, de forma que, no início do XIX, o próprio governador 

desconsidera a divisão administrativa das vilas e continua usando o termo capitania-mor de 

Mamanguape para referir-se à região (TORRES, 1804-1805 in TORRES, 1825, p. 122-123). 

Alhandra e Conde, por sua vez, continuam dependentes da cidade. Apenas a vila do Pilar 

constitui exceção: é a freguesia do Taipu, antiga povoação de brancos, que passa a depender 

dela. Entendemos que isto se deve ao crescimento de sua população branca, que sobrepuja a 

indígena, por razões que desconhecemos57.  

A instituição das Câmaras, nas novas vilas, permite a ampliação geográfica da 

representação política, antes restrita à Cidade da Paraíba – moradores de outras localidades da 

Capitania teriam maior facilidade de se dirigir à metrópole ou ao governo local. 

Sintomaticamente, sua materialização física (as casas de câmara e cadeia) acontece apenas em 

Pilar e Mamanguape (onde se instala a câmara de Monte-mor). Os índios chegam a fazer uso 

desta prerrogativa, mas são os brancos que a utilizam de maneira mais constante e eficiente58. 

O aumento de complexidade territorial, advindo do afloramento de novas centralidades 

com suas respectivas regiões, é também econômico, e tem como pólos os pares de povoações 

Pilar/Taipu e Mamanguape/Monte-mor. Mais uma vez, a ruptura é parcial: perde-se a 

centralidade única da Cidade, mas os pólos emergentes advêm da continuidade e 

aprofundamento de uma regionalização que vinha da primeira metade do século XVIII (região 

da Cidade, região do Taipu, região de Mamanguape), que perpetua-se ao menos até os 

primeiros anos do século XIX. 

                                                 

56 Mapa das igrejas do Bispado de Pernambuco, suas côngruas e rendimentos. [Pernambuco], 1810. 1f. 
Original. ms. Biblioteca Nacional do Rio Janeiro, cota I - 31, 24, 012. 
57 As estatísticas enviadas ao Reino em 1806 permitem afirmar que é a Pilar que o governador Fêo e Torres se 
refere quando trata das “vilas, que já hoje se compõem de mais moradores brancos do que índios”. (AHU/PB,). 
Ofício do [governador da Paraíba], Amaro Joaquim Raposo de Albuquerque, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo], Paraíba, 1806-mai-6. Arquivo 
Histórico Ultramarino, cota AHU_ACL_CU_014, Cx. 46, D. 3273. 
58 Carta do [governador da Paraíba, brigadeiro Jerónimo José de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 
Paraíba, 1795-mai-21. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 32, D. 2328. Carta dos 
oficiais da vila de Montemor-o-Novo à rainha [D. Maria I], Montemor-o-novo, 1792-abr-20. Arquivo 
Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 31, D. 2257. Carta dos oficiais da Câmara da vila do Pilar à 
rainha [D. Maria I], Pilar, 1793-jun-8. Arquivo Histórico Ultramarino, AHU_ACL_CU_014, Cx. 31, D. 2286. 



5 Conflito de interesses entre diferentes segmentos das elites 

Já referimos algumas peças da historiografia que trata o comércio realizado 

diretamente por Pernambuco como malefício à Paraíba. A correspondência da época permite 

uma visão mais complexa/ completa da questão. Através da Câmara de Monte-mor/ 

Mamanguape, os “fabricantes de açúcar dos engenhos [...] e os agricultores da planta de 

algodão, e os negociantes que vendem suas fazendas” (ao que tudo indica, uma elite branca) 

expõem seus motivos para fazer embarques pelo porto do Recife. Item por item, a carta 

desmonta os argumentos (a que chama de frívolos) levantados à época para justificar o 

embarque exclusivo pelo porto do Varadouro, na Cidade da Paraíba. 

Sobre a necessidade de haver carga para os dois navios que anualmente vinham à 

Cidade, eles afirmam que, tendo no próprio rio Mamanguape diversos barcos para realizar o 

comércio de seus gêneros com os da Europa e os escravos da Guiné, “não há memória de que 

nalgum tempo foram os seus moradores constrangidos a levar por terra os seus efeitos à 

Paraíba, nem que por esta falta deixassem de carregar os navios que vão à dita Cidade”59. 

Sobre a abundância de mercadorias neste porto resultar no aumento de seu comércio, de seus 

negociantes, cabedais e edifícios, eles afirmam ser “manifesto engano” prejudicar quatro mil 

agricultores em nome de quatro negociantes: “Mas como hão de atrair àquela cidade os 

efeitos do Continente, se os comerciantes são poucos, e [...] frouxos [...] e os meios que se 

usam para os adiantar são os mesmos que lhes destroem o seu adiantamento”60? O terceiro 

motivo alegado a favor a Cidade seria o maior lucro de sua alfândega, com o comércio direto. 

Mas esse motivo seria ainda mais frívolo, “pois é bem sabido que todos os efeitos que vão 

para Pernambuco [...] ali pagam os seus direitos respectivos”, sendo da Fazenda daquela 

Capitania que se faziam os pagamentos da Paraíba61. 

Expõem-se questões nevrálgicas: para os produtores, o comércio por Pernambuco era 

evidentemente mais lucrativo62; na verdade, o comércio pelo porto da Paraíba só parecia 

interessar aos comerciantes da Cidade e à Alfândega local. Enquanto a Paraíba fosse anexa, a 

argumentação da Câmara de Monte-mor (de que os impostos pagos em Pernambuco 

                                                 

59 Carta dos oficiais da vila de Montemor-o-Novo à rainha [D. Maria I], Montemor-o-novo, 1792-abr-20. 
Arquivo Histórico Ultramarino, cota AHU_ACL_CU_014, Cx. 31, D. 2257. 
60 Segundo o texto, havia, na Cidade da Paraíba, um boicote organizado a eventuais compradores 
pernambucanos, que não conseguiam utilizar com proveito o único navio disponível em cada oportunidade. 
61 Id, ibid. 
62 Os próprios oficiais da Câmara da Cidade, vinculados aos senhores de engenho da várzea do baixo Paraíba, 
anteriormente já se haviam mostrado favoráveis ao comércio feito via Pernambuco. OLIVEIRA, Elza Regis. A 
Paraíba na crise do século XVIII: Subordinação e Autonomia. João Pessoa: Universitária, 2007, p. 88. 



reverteriam à Paraíba) seria sustentável; uma vez desanexada, o comércio feito na outra 

Capitania seria mais dificilmente defensável. Isso corrobora estudos existentes que apontam 

de que a anexação interessava a uma determinada elite da Capitania que não estava na 

cidade63. 

A argumentação dos oficiais da Câmara do Pilar é muito semelhante. Eles levam ao 

conhecimento real que o governador  

tem proibido que os que cultivam ou negociam as plantas de algodão, sola, couros e 

açúcar, os não conduzam para a Capital de Pernambuco, tomando por pretexto a 

falta de carga para uma ou duas embarcações que vêm alguns anos ao porto da 

Paraíba, o que é sem controvérsia prejudicial ao bem público, e ainda aos interesses 

de Vossa Majestade: a emulação do valor que naquela capital alcançam é quem lhes 

duplica os braços para aumentar as lavouras, em proporção o Comércio se estende64 

Na Paraíba, haveria apenas dois negociantes, em regime de monopólio, lesando os 

produtores, enquanto na praça do Recife, “o maior preço que alcançam suaviza os incômodos 

e despesas da jornada”. A Rainha termina por atender à representação das Câmaras 

(endossada pelo capitão-mor de Pernambuco) e ordena que cesse a proibição65. 

A documentação evidencia que a disputa entre diferentes níveis do sistema urbano é 

mais uma contenda entre diferentes elites locais do que propriamente entre Paraíba e 

Pernambuco. Vê-se aflorar a ruptura entre aqueles interesses vinculados à produção agrícola, 

nas vilas (defendidos na correspondência de suas câmaras), e aqueles vinculados à atividade 

comercial, na Cidade, que transparecem nas medidas coercivas do governador da Paraíba. 

A partir desta percepção, entendemos que aquela versão recorrente, resistente ao 

comércio com Pernambuco, vincula-se menos à observação crítica dos processos em curso do 

que a uma ideologia historiográfica bastante disseminada, cuja hegemonia só recentemente foi 

rompida, presa ao desejo/necessidade de construção de uma identidade local diferenciada da 

Capitania vizinha66.  

                                                 

63 HONOR, André Cabral. Breve análise dos motivos da anexação da Capitania da Paraíba. In: Anais do II 
Seminário de História do Açúcar. Trabalho, população e cotidiano. São Paulo: FFLCH/ USP, 2007, p. 216. 
64 Carta dos oficiais da Câmara da vila do Pilar à rainha [D. Maria I], Pilar, 1793-jun-8. Arquivo Histórico 
Ultramarino, cota AHU_ACL_CU_014, Cx. 31, D. 2286. 
65 OLIVEIRA, Elza Regis. A Paraíba na crise do século XVIII: Subordinação e Autonomia. João Pessoa: 
Universitária, 2007, p. 125. 
66 DIAS, Margarida Maria Santos. Intrepida ab origine. O Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e a 
produção da história local. João Pessoa: Almeida, 1996. 


