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Resumo 

O trabalho analisa o processo de elevação dos aldeamentos indígenas a vilas, no 

Bispado de Pernambuco, no período 1759-1765, no que se refere ao ordenamento do seu 

termo municipal. A partir de documentação manuscrita, cartografia de época e sínteses 

gráficas, acompanha-se a gradativa introdução, na administração local, de transformações  

decisivas na forma de organização do território. O caso da vila de Alhandra, na Capitania da 

Paraíba, cotejado com o das vilas de Portalegre, São José do Mipibu e Vila Flor, no Rio 

Grande, permite observar concretamente, no território, a diferença de função e de 

delimitação espacial entre distrito da vila, rossio, patrimônio da Câmara, logradouros 

comuns e datas para os moradores. Com isto, evidencia-se um momento específico da 

cultura territorial de origem portuguesa em que estas categorias adquirem um sentido muito 

preciso, diferentemente daquele sentido confuso e difuso registrado na bibliografia clássica 

sobre o tema. Para além disso, discute-se o sentido desta organização dentro de projeto 

civilizador pombalino, em suas implicações produtivas, e dentro de todo o século XVIII 

português. 
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1  A questão da organização do termo municipal na América Portuguesa. 

O ordenamento do território na escala do termo municipal tem merecido, por parte da 

historiografia da cidade de origem portuguesa, significativamente menos atenção do que a 

ordenação na escala mais ampla dos sistemas urbanos ou, por outro lado, na escala mais 

restrita dos tecidos urbanos. Em que pese a importância do levantamento documental e das 

análises de estudos clássicos como os de LIMA (1954), COSTA PORTO (1966) e de toda a 

produção mais recente de FRIDMAN (1999; 2007), permanecem em aberto importantes 

questões relacionadas às sesmarias, aos rossios e aos patrimônios das Câmaras, entre 

outras categorias espaciais.  

Em verdade, subsistem em aberto questões básica relativas à diferenciação e às 

funções de algumas destas categorias. REIS (2000, p. 117-118) trata o rossio como única 

área coletiva dentro do termo das vilas e cidades, tendo por funções o atendimento ao 

crescimento do núcleo urbano, a recolha de lenha e a pastagem do gado dos moradores. 

DELSON (1997, p. 54, 100) trata ainda mais vagamente do rossio e de sua função pública.  

Mesmo MARX (1991, p. 68-72), para quem a posse e a partilha da terra são as 

questões fundamentais a serem exploradas, entende o rossio apenas como área usada por 

“todos os moradores para pasto de animais, para coleta de madeiras ou de lenha, para 

algum plantio” e como “reserva para a futura expansão da vila, seja prevendo novas 

cessões de terra, seja a abertura dos correspondentes caminhos e estradas, ruas ou 

praças”. Como já foi notado por TEIXEIRA (2005, p. 10), a documentação consultada por 

Murillo Marx não permite que este diferencie patrimônio do concelho, logradouros públicos e 

rossio, que surgem como sinônimos: 

“Esse patrimônio do concelho, esse logradouro que competiria à câmara 

zelar, esse rossio [...] era uma tradição medieval regulamentada pelas 

ordenações lusitanas [...] Tal dote de terra [o rossio] constituía o patrimônio 

inicial da vila, representada pela câmara, e passava a constituir área da sua 

inteira responsabilidade e interesse.”  

MARX, 1991, p. 68. 

Não por acaso, autor refere-se “à confusão e à ignorância que hoje temos sobre o 

que fosse efetivamente o logradouro público” (MARX, 1991, p.76). 

O presente estudo pretende ser uma contribuição ao aprofundamento do tema, 

através da análise do processo de criação de uma série de vilas a partir de aldeamentos 

indígenas, entre 1759 e 1765, no Bispado de Pernambuco. Mostra-se como, ali, a forma de 

ordenar o termo das vilas se vai transformando pela interação entre cultura administrativa 
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local e a orientação da administração central. A seguir, a partir da análise mais aprofundada 

do caso da Vila de Alhandra, exploram-se os sentidos, formas e usos específicos das cinco 

categorias distrito, rossio, patrimônio da Câmara, logradouros públicos e terras para datas. 

Esta questão é inserida na discussão mais ampla relativa ao projeto territorial 

pombalino na região, seu sentido, suas intenções e seus resultados. A reordenação 

territorial na escala do termo do concelho é aqui vista como (intenção de) ruptura efetiva 

com as estruturas físicas e com as práticas territoriais pré-existentes, enquanto parte de um 

projeto civilizatório que é essencialmente político e econômico. 

A adoção do Bispado de Pernambuco como recorte geográfico deve ao fato de que, 

nos anos estudados, as demais capitanias componentes deste Bispado (Ceará, Rio Grande 

e Paraíba) encontravam-se todas subordinadas ao governador de Pernambuco. Assim, a 

delimitação religiosa do Bispado corresponde à delimitação político-administrativa onde se 

realizaram, conjuntamente, as fundações de que aqui se trata. 

 

2    Urbanização pombalina no Bispado de Pernambuco: ruptura e permanência 

No Bispado de Pernambuco, durante o período pombalino, a atividade urbanizadora 

da administração colonial portuguesa vincula-se essencialmente à elevação dos 

aldeamentos indígenas a vilas – processo que se insere na laicização das povoações 

indígenas em toda a América Portuguesa, a partir de uma série de atos legislativos editados 

entre 1755 e 1758 e já exaustivamente estudados (FLEXOR, 2004; LOPES, 2005). 

Os desdobramentos desta política na Capitania de Pernambuco e suas anexas 

começam em setembro de 1758, quando se expedem ordens no sentido de gerir a 

transferência do controle da população indígena, que passaria dos missionários para 

diretores civis, e que implicaria, do ponto de vista administrativo, na elevação de parte 

desses aldeamentos a vilas. Em dezembro, cria-se uma junta formada pelo governador, Luís 

Diogo Lobo da Silva, pelo bispo, D. Francisco Xavier Aranha, e pelo Ouvidor geral, Bernardo 

Coelho da Gama e Casco, para decidir as providências necessárias, relativas às Capitanias 

de do Ceará, Rio Grande, Paraíba e Pernambuco (que incluía as terras do atual estado de 

Alagoas), Nesta reunião, se estabelecem os detalhes do projeto, tanto no que se refere ao 

ato de transformar os aldeamentos em vilas, como também no que se pretendia que fosse 

seu funcionamento cotidiano. A correspondência resultante da reunião evidencia evidente 

como os executores locais do plano tinham plena consciência do plano metropolitano, de 

levar os índios à “libertação” e à “saída das trevas”, o que significava necessariamente sua 

incorporação à lógica da colonização portuguesa, com suas instituições e valores 

(CARVALHO, 2007, p. 12-15; MEDEIROS, 2007). 
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Entre 1759 e 1760, o ouvidor Gama e Casco conclui as elevações dos sete 

aldeamentos jesuítas do bispado, localizados apenas no Ceará e no Rio Grande. Em 17 de 

julho de 1760, houve ordem expressa para que o governador Lobo da Silva procedesse à 

elevação de todos os outros aldeamentos de Pernambuco e suas anexas. Assim, a 

elevação a vila dos aldeamentos da Paraíba é conseqüência direta desta ordem. A tarefa 

que agora se apresentava era de escala muito maior, de forma que foi dividida em duas 

partes: caberiam ao juiz de fora Miguel Carlos de Pina Castelo Branco 23 aldeamentos nas 

capitanias do Ceará, Paraíba, Rio Grande e Pernambuco (de Recife para o norte); o ouvidor 

geral das Alagoas, Manuel de Gouveia Álvares, cuidaria dos 24 restantes, no sul de 

Pernambuco (CORRESPONDÊNCIA, s.d.,doc. 63; LIVRO, 1760-1762 : 56-64). 

Na prática, Castelo Branco não chegou a realizar as elevações do Ceará, feitas pelo 

ouvidor daquela comarca, Vitorino Soares Barbosa. Entre abril de 1761 e outubro de 1762, o 

juiz de fora conseguiu apenas completar a criação das três novas vilas do Rio Grande do 

Norte (já havia as outras duas), e seguindo, sempre no rumo sul, iniciou as cinco fundações 

da Paraíba, como é possível acompanhar pelo Mapa geral de todas as vilas e lugares que 

se têm erigido de 20 de maio de 1759 até o último de agosto de 1763 das antigas aldeias do 

governo de Pernambuco e suas capitanias anexas (LIVRO, 1760-1762: 191). 

 

Figura 1. Fragmento da Carta Topográfica de FONSECA (1766), na qual são representadas as 
vilas fundadas no Bispado de Pernambuco no período 1759-1765. 
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O Mapa Geral (...) (uma tabela) é a melhor síntese, enquanto documentação 

manuscrita, de todo o processo, e vincula-se ao desejo do governador Lobo da Silva de 

deixar um registro detalhado de sua obra. Com efeito, todo o códice em que se insere o 

mapa – o  Livro de registro composto, principalmente, de cartas, portarias e Mapas versando 

sobre vários assuntos, relacionados com a administração de Pernambuco e das capitanias 

anexas – vincula-se a tal objetivo. Analogamente, a Carta topográfica aonde se 

compreendem as capitanias de que se compõem ao presente o Governo de Pernambuco 

(FONSECA, 1766) registra, graficamente, o conjunto dos resultados do processo. Assim, 

apesar da imprecisão da localização de cada uma das vilas, é uma excelente forma de 

avaliar sua distribuição geral (figura 1). 

O sistema resultante das reformas fica a meio caminho entre a permanência e a 

ruptura. Se, por um lado, há inúmeras fusões de aldeamentos, de forma a aumentar o 

número de habitantes nas vilas a serem fundadas, por outro, os sítios destas vilas são, na 

quase totalidade dos casos, correspondentes ao de um aldeamento pré-existente (figura 2)i. 

 

Figura 2. Transferência de populações indígenas a partir de antigos aldeamentos e vilas 
fundadas nas Capitanias da Paraíba e do Rio Grande entre 1759-1765. Desenhado com dados 
do Mapa Geral (...) sobre base cartográfica contemporânea. 
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Numa escala mais próxima, percebe-se também a freqüente absorção dos traçados 

urbanos e das capelas dos antigos aldeamentos (que se tornam as igrejas matrizes das 

freguesias das vilas), à revelia dos novos traçados geométricos que, mesmo tendo sido 

elaborados em alguns casos, na grande maioria das vezes não chegam a ser implantados – 

ao menos nas capitanias do Rio Grande e da Paraíba. Uma vez absorvidos os sítios, os 

traçados e mesmo a arquitetura monumental dos aldeamentos, fica evidente a permanência 

de uma determinada organização espacial. Esta organização baseia-se em relações de 

balizamento, posse simbólica e orientação no território, alcançadas através de implantações 

em promontórios estrategicamente escolhidos, revelando uma evidente sensibilidade 

territorial dos colonizadores, longamente enraizada na tradição (CARVALHO, 2008a, 

CATARINO 2007). Tradição é, neste contexto, uma palavra-chave que permite a confluência 

entre o que seria a implantação indígena das aldeias anteriores à colonização, a 

implantação dos aldeamentos missionários e a implantação das novas vilas pombalinas. 

 

3 Introdução da organização do termo municipal no Bispado de 
Pernambuco. 

Assim como as transferências de aldeamentos (na escala do sistema urbano) e como 

os projetos regulares geométricos (na escala dos traçados), também na escala da 

ordenação do termo das novas vilas há, no período pombalino, um projeto de ruptura 

(embora seja provável que, ao longo do tempo, ele também não se tenha implantado por 

completo – hipótese que não se pode avaliar no presente estudo).  

A referência fundamental para a ordenação dos termos dos novos concelhos é a 

fundação de São José do Rio Negro, em 1755, que aparece na Lei de Liberdade dos Índios 

(do mesmo ano) como modelo a ser seguido. No que se refere à subdivisão do termo 

municipal, as determinações para tal fundação eram: 

[...] junto da mesma Vila ficará sempre um Distrito, que seja competente não 

só para nele se poderem edificar novas casas na sobredita, mas também 

para logradouros públicos. Este distrito não se poderá dar em tempo algum 

de sesmaria, nem de aforamento em todo, ou em parte, sem especial ordem 

minha [...] Por termo da referida vila, assinareis na sua fundação aquele 

território que parecer competente, e nele poderão os Governadores dar em 

sesmaria toda a mais terra, que ficar fora do sobredito Distrito [...] [dentro das 

seis léguas ao redor da vila, em que não se poderiam dar sesmarias de mais 

de meia légua] se conserve uma data de quatro léguas de terra em quadro 

para administrarem os oficiais da Câmara, e para do seu rendimento fazerem 
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as despesas e obras [...] aforando aquelas partes da mesma terra que lhes 

parecer conveniente [...] Fora das ditas seis léguas, darão os Governadores 

as sesmarias na forma das ordens que tenho extraído para o Estado do Brasil 

[...] 

(IHGB, 1843-jun-26) 

Nestas determinações, o termo do concelho aparece delimitado em diversos 

polígonos cujo centro é a sede da vila. Junto desta (na prática, geralmente ao seu redor), há 

um distrito para uso público e para seu crescimento: é o que outras fontes e a bibliografia 

costumam chamar de rossio. Ao redor deste distrito, há um raio de seis léguas dentro do 

qual se alocarão as quatro léguas em quadro do patrimônio da Câmara e sesmarias de no 

máximo meia légua para a população; e, fora das seis léguas, as sesmarias seriam dadas 

sem restrições especiais que não as da legislação existente. 

Nos aldeamentos, antes de Pombal, havia apenas a instituição da sesmaria (que 

algumas aldeias, como a da Jacoca, na Paraíba, possuíam), ou da légua em quadra de 

terras, conferida pela lei de 26 de novembro de 1700 para todos os estabelecimentos do 

gênero (BNRJ, 1740), em meio à qual ficava uma sede, sem limites precisos. A mudança do 

status de aldeamento para vila determina uma verdadeira revolução no território: agora, 

dentro da mesma área (em certos casos, ampliada), havia uma área urbana específica, 

outra destinada ao seu crescimento e uso comum, uma para a geração de rendimentos para 

a administração e ainda as datas individuais (em vez da produção coletiva). Em síntese, 

passa-se de um aldeamento, com termo preciso, mas espaço interno fluido, para uma vila 

cujo território é todo medido, delimitado, ordenado. 

Apesar das determinações precisas consolidadas na Lei de Liberdade dos Índios, 

que terminou por estender para todo o Brasil o modelo de São José do Rio Negro, elas não 

foram seguidas nas primeiras fundações vinculadas à Capitania de Pernambuco (ou em 

parte delas), levadas a cabo pelo ouvidor Bernardo da Gama e Casco entre 1759-1760. O 

governador de Pernambuco, Luís Diogo da Silveira Lobo da Silva, chega a afirmar que, na 

ereção de Vila Viçosa, na capitania do Ceará, não se determinara o “patrimônio da dita 

Câmara e logradouro público” (AHU/PE, 1761-abr-16). No mesmo ano, o governador, sem 

fazer referência a uma vila específica, afirma que na criação de algumas não se lhes 

facultara um termo mais amplo do que a légua que elas já possuíam de quando eram 

missões. O resultado estava sendo a falta de patrimônio para Câmaras, terrenos baldios, 

logradouros públicos e terras destinadas ao descimento de mais índios – de sorte que os 

moradores, para plantar, tinham de ir a quatro ou cinco léguas da sede da vila (AHU/PE, 

1761-dez-5).  
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A medida tomada pelo governador Lobo da Silva para contornar a situação é ordenar 

aos diretores que dessem aos índios datas de terra o mais possível próximas das sedes, 

mesmo que estas fossem de sesmeiros. Ele justifica a ordem usando a idéia de civilização: 

[...] em todas as vilas e povoações civilizadas se atendeu do princípio das 

suas criações deixar terras próximas para a cultura dos moradores, criações 

de gados, patrimônio das câmaras e mais circunstâncias [...] 

(AHU/PE, 1761-dez-5) 

A preocupação com a re-ordenação do termo destas vilas parece refletir orientações  

de Francisco Xavier Mendonça Furtadoii, recebidas por Lobo da Silva em julho de 1760: 

Também ordena o mesmo Senhor que as posturas das câmaras novamente 

eretas nos sertões se regulem pelo que se tem praticado com bom efeito no 

Pará, e que as terras adjacentes a cada uma das vilas depois de separadas 

algumas delas para patrimônio das sobreditas câmaras e logradouros 

comuns, todas as outras se repartirão pelos moradores, incluídas as fazendas 

que foram dos regulares expulsos, na conformidade da carta régia que 

proximamente foi para o Estado do Grão Pará, e de que remeto a vossa 

senhoria a cópia [...] 

(BNRJ, CORRESPONDÊNCIA, doc. 63) 

A documentação mostra que inicialmente, em 1759, mesmo com as orientações 

gerais presentes na Lei de Liberdade dos Índios para que se seguisse o modelo de São 

José do Rio Negro, não há preocupação especial com a ordenação do termo das vilas. Isto 

pode ser interpretado como uma falha pessoal do ouvidor, mas também como falta de uma 

prática local de novas fundações, ou mesmo ao fato de que não estava consolidada, na 

cultura administrativa local, a percepção da necessidade de uma ordenação assim 

complexa, com diferentes áreas destinadas a diferentes fins. Neste sentido, é possível inferir 

que este tipo de ordenação territorial constituía novidade na prática da administração 

colonial portuguesa, não sendo comuns em outros tempos – o que explicaria e justificaria as 

dificuldades de Nestor Goulart Reis e Murillo Marx ao tratar da questão a partir de outros 

contextos que não oe pombalino, quando ela aparece tão claramente colocada. 

Acompanha-se, também, o momento da transformação no processo, a partir das 

ordens expressas de Mendonça Furtado, e das medidas tomadas por Lobo da Silva no 

período 1760-1761. O pleno entendimento da reorientação fica evidente nas ordens que o 

governador dá, em 3 de novembro de 1761, para a demarcação das terras da vila de 

Portalegre, já como parte do segundo lote de refundações do Rio Grande do Norte: 
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[...] Nas três léguas que restarem das seis capazes de cultura, não só terá a 

área necessária para os referidos moradores, e ditos índios, mas crescerá a 

precisa para os que se espera se lhes unam com o tempo pelas descidas, 

sem que falte a competente para o patrimônio da Câmara, rossios, baldios e 

logradouros públicos [...] e ainda que a algumas pessoas civilizadas, por 

cômodo, seja preciso darem-se porções mais amplas de terra do que se 

assina aos índios, me capacito de que segundo o mapa que fiz para Vila 

Viçosa [...], com três mil e tantos moradores, verá vossa mercê que todos 

meti sem que absorvesse a área que compreendia uma légua [...] 

(BNRJ, LIVRO, f.136-138) 

Há incoerência entre o que Lobo da Silva afirma neste documento de novembro de 

1761 (de que a légua em quadra era uma área suficiente) para o que ele afirmaria no mês 

seguinte (a insuficiência da légua em quadra). Porém, mais importante para o raciocínio 

desenvolvido é perceber que a preocupação com as instituições do patrimônio da Câmara, 

do rossio, dos logradouros públicos e das datas de terra para os moradores foi incorporada 

às fundações por ele iniciadas neste ano, como demonstra a documentação de fundação 

das vilas de Portalegre e São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte (TEIXEIRA, 2005, p.  

9-14). Por outro lado, a diferenciação de tamanho entre as sesmarias mais ou menos 

próximas à sede da vila não aparece no Bispado de Pernambuco. A única diferenciação que 

se faz quanto ao tamanho das datas (e que não estava nas determinações para São José 

do Rio Negro) baseia-se em o requerente ser branco ou índio – indicando a persistência das 

diferenciações entre estes que eram, no discurso oficial, todos vassalos do Rei. 

 

4 Vila de Alhandra: desenho preciso, funções precisas. 

Na fundação da vila de Alhandraiii, em 1765, na Capitania da Paraíba, mesmo já 

tendo findado o governo de Lobo da Silva, o Juiz-de-Fora Castelbranco continuava a 

ordenar o termo municipal segundo os mesmos princípios que aquele terminara por adotar: 

[...] determinando a lei de 6 de junho de 1755 se pratique o quanto for 

possível nas fundações das novas vilas a polícia ordenada para a vila de São 

José do Rio Negro [...] [Castelbranco devia] assinar terreno para o patrimônio 

da Câmara, termo competente para a vila e distrito, para rossio em que 

possam edificar novas casas os moradores, assim como terras para se 

repartir entre eles, para logradouros comuns [...] [de forma que] assinou o dito 

ministro para termo a freguesia da Taquara; para patrimônio da Câmara o 

lugar, que presentemente se acha aforado a vários moradores, com mil 
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braças de  extensão, correndo do outeiro para a alagoa do Grigório; para 

datas dos moradores, as mais terras que possui; para logradouros comuns os 

tabuleiros, que não admitem lavoura; para o rossio em que se possam fazer 

novas casas e ruas cem braças em circuito da vila [...] 

(IHGB, 1843-jun-26) 

Vemos, no texto, a preocupação em diferenciar o rossio dos logradouros públicos – 

que tinham aparecido como um só, no caso de São José do Rio Negro – implicando na 

existência de quatro diferentes tipos de terras: o patrimônio da Câmara, o rossio, as terras 

para dividir entre os moradores e os logradouros comuns. Na figura 3, localizam-se em 

mapa as determinações feitas pelo juiz-de-fora em Alhandra. A importância deste mapa, 

desenhado pela pesquisa a partir do cotejamento do documento com a cartografia de época, 

sobre uma base cartográfica contemporânea, é de permitir visualizar concretamente a 

ordenação do termo municipal de uma vila do século XVIII, com suas diferentes 

delimitações. Com efeito, só a possibilidade de este mapa ser efetivamente desenhado já 

mostra quão concretas eram as determinações espaciais feitas na fundação de Alhandra. 

 

Figura 3. Subdivisões do termo da vila de Alhandra quando de sua criação, em 1765. Observar 
o rossio, o patrimônio da câmara, as terras de uso comum e aquelas reservadas para 
distribuição junto aos moradores. Desenhado de acordo com a documentação de fundação 
(IHGB, 1843), aproveitando informações de ARAÚJO (1866b), sobre base cartográfica 
contemporânea. 
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 A área designada para patrimônio da Câmara, junta à sede da vila, em terreno fértil 

e com acesso a água, é de boa qualidade, mas tem dimensões limitadasiv. Outra diferença 

entre o caso paraibano é o de São José do Rio Negro é que aqui não se determinou uma 

área dentro da qual as sesmarias haveriam de ser menores. Esta medida pode estar 

relacionada ao fato de o termo de Alhandra ser significativamente menor do que o de seu 

modelo, ou à utilização do critério de etnia para a determinação do tamanho das datas de 

terra. 

A documentação publicada por TEIXEIRA, R. (2005, p. 9-10) mostra que no Rio 

Grande do Norte (vilas de Portalegre, São José do Mipibu e Vila Flor) fora proposta a 

mesma ordenação do termo utilizada em Alhandra, diferenciando quatro áreas. Em 

Portalegre, os logradouros comuns são destinados às pastagens e à retirada de madeira, 

enquanto o rossio é o espaço da expansão urbana. Com isso, o autor esclarece os 

diferentes usos e os diferentes limites de patrimônio do concelho, rossio e logradouro 

público, que também se apresentam na fundação paraibana analisada – mas não atenta 

especificamente para as terras a serem distribuídas para os moradores. 

Estas ordens permitem um desenho preciso porque se destinam a um ordenamento 

preciso do território. A partir delas, é possível afirmar, com segurança, os sentidos e a 

função de termo, rossio, patrimônio, logradouros e datas de moradores. Ou seja, no 

contexto pombalino, categorias de organização espacial que em outros momentos eram 

difusas e imprecisas (tanto em seus limites físicos como em sua função) adquirem clareza.  

 

5 Ordem para a civilização e o proveito da terra. 

A primeira conclusão possível é que, na fundação das vilas pombalinas do Bispado 

de Pernambuco – mais especificamente, nas capitanias da Paraíba e do Rio Grande – 

justapõem-se duas lógicas: por um lado, incorpora-se a implantação de sítios urbanos que 

são marcos e sinais na paisagem (e no território), implantação herdada, sem modificações 

significativas, de momentos anteriores da colonização, e que prescinde mesmo da idéia de 

termo; por outro lado, este mesmo território, antes estendido num continuum até os limites 

com as terras dos brancos, passa a ser ordenado numa série de espaços diferenciados e 

delimitados, a maioria deles com funções públicas permanentes (e, portanto, passíveis de 

controle direto). A paisagem, antes marcada por pontos, fica agora também dividida em 

áreas, numa síntese entre permanência e mudança. 

Esta delimitação de diferentes áreas com diferentes funções – uma organização 

complexa, porém clara e não passível de dúvida – visa a melhor atender aos objetivos da 
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administração pombalina nestes aldeamentos que subitamente deveriam funcionar como 

vilas. Num território que ainda mantinha fortes características indígenas – especialmente a 

posse coletiva e os limites difusos das terras – vê-se como o projeto de civilização dos 

indivíduos se utiliza da ordenação do território como parte de sua estratégia. A definição de 

áreas para crescimento, para rendimento da Câmara, para exploração coletiva e para 

exploração individual concertava uma série de interesses conflitantes, aumentava as 

possibilidades de equilíbrio financeiro autônomo da Câmara e evitava problemas urbanos 

posteriores – mais do que isso, pretendia colaborar na transformação dos índios “vassalos 

produtivos”, através de sua “educação” em questões de propriedade e produção.  

Contudo, a idéia do incremento econômico através da reforma territorial e da 

transformação da população indígena em população produtora não alcançou os resultados 

pretendidos, na grande maioria dos casos (CARVALHO, 2008b). Simplesmente colocar os 

índios em vilas não eliminou sua resistência cultural, como os aldeamentos não tinham 

eliminado. Objetivos como este só se cumpririam de forma muito mais lenta, pela própria 

dissolução da população e miscigenação ao longo do tempo, e mesmo assim não chegaram 

a se completar. 

Quando se observa o fenômeno numa duração mais longa, os esforços do período 

pombalino não são de ruptura completa ou instantânea. A ordenação dos termos das novas 

vilas – a medida de maiores implicações práticas no campo da urbanização deste período, 

em Pernambuco – que representa efetivamente uma revolução para o espaço rural dos 

aldeamentos, é, com efeito, um aprofundamento, um maior grau de diferenciação de 

instituições espaciais e funções já existentes no termo municipal de qualquer vila ou cidade 

do Império. Além disso, longe de ser exclusivamente pombalino, o processo se insere num 

movimento que é de todo o século XVIII português: o esforço de contínuo incremento no 

conhecimento e no controle das pessoas, da produção, do comércio – dos elementos 

humanos constituintes do território. 
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