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RESUMO 

 

Esta é uma pesquisa da área de História, mais precisamente no campo de estudo da 

História política e administrativa. A investigação tem como objeto de estudo as 

capitanias de Itaparica e Tamarandiva concedida à Antonio de Ataíde, o Conde de 

Castanheira no ano de 1556 e do Paraguaçu, concedida à Dom Álvaro da Costa no ano 

de 1565. As duas capitanias instaladas na Baía de Todos os Santos apresentaram, em 

sua história, duas especificidades: a primeira está no fato que elas foram instituídas mais 

de duas décadas depois das primeiras donatarias brasileiras 1530. A segunda 

especificidade é que a base territorial das duas capitanias foi convertida de sesmarias à 

capitanias, fato singular na colonização da América portuguesa até àquele momento. 

Partindo dessas singularidades, esta pesquisa pretende analisar a gênese e estruturação 

das capitanias, de acordo com o processo de colonização da América portuguesa 

durante o século XVI. Almeja-se analisar a trajetória das capitanias, relacionando-as 

com o processo de normatização progressiva da administração do Brasil na centúria em 

questão, marcada pela preocupação com a defesa e o incentivo a ocupação territorial. 

 

Palavras-chave: Capitanias Hereditárias - Paraguassu e Itaparica; Bahia Colonial; 

Política e Administração Colonial; Formação Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

 

This is a search in the History area, more precisely, in the field of study Political and 

Administrative History. The research has as its object of study the captaincies of 

Itaparica e Tamarandiva granted to Antonio de Ataíde, the Earl of Castanheira in the 

year of 1556 e of Paraguaçu, granted to Don Álvaro da Costa in the 1565. The two 

captaincies installed in the Todos os Santos Bay presented, in your history, two 

specificities: the first is in the fact that it was established more than two decades after of 

the first Brazilians donatarias of the 1530s. The second specificity is that the territorial 

base of two capitanias was converted to the sesmarias of the captaincy, singular fact in 

the colonization of Portuguese American until that moment. Starting these singularities, 

this research aims to analise the genese and structuration of captaincies, according to the 

process of colonization of Portuguese America during of 16th century. Intention is to 

analyze the trajectory of the captaincies, relating them with the process of progressive 

normatization of administration of Brazil in the century in question, marked by the 

concern for the defence and encouragement territorial occupation. 

 

Keywords: Hereditary captaincy - Paraguaçu and Itaparica; Colonial Bahia; Political 

and Administration Colonial; Territorial Formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta monografia que será apresentada como trabalho de conclusão da graduação 

do autor é uma pesquisa historiográfica que tem como objeto as capitanias de Itaparica e 

Tamarandiva e do Paraguaçu, instaladas no recôncavo baiano nos anos de 1556 e 1565, 

respectivamente. O trabalho em questão se insere no campo de estudos da História 

Política e Administrativa, pois seu objeto, a capitania hereditária, foi uma instituição 

jurídica e administrativa prevista no Antigo Regime português. Além do mais, a 

pesquisa analisa as capitanias não apenas como um “palco” onde se desenrolara o 

processo histórico do recôncavo colonial, mas como um instituto que apresentava suas 

particularidades, e que influenciava na apropriação territorial e dinâmica social da 

região em que estavam inseridas: o Recôncavo da Baía de Todos os Santos.  

O autor dessa monografia era bolsista de iniciação científica, desenvolvendo 

uma investigação acerca das estruturas políticas e administrativas na Bahia durante o 

período colonial. Esse projeto era vinculado a um projeto maior denominado 

“FORMAÇÃO TERRITORIAL DA BAHIA: subsídios para a construção do Atlas 

Histórico da Bahia Colonial (sécs. XVI – XVIII)”. Assim, a investigação teve como 

objetivo colher diversos dados relativos as estruturas políticas e administrativas do 

território que hoje forma o Estado da Bahia, como donatarias
1
, freguesias, vilas, 

ouvidorias e comarcas. Essa investigação, além de proporcionar dados para cartogramas 

e textos que irão compor o “Atlas Histórico da Bahia Colonial” proporcionou a 

curiosidade do autor em investigar duas donatarias que pouco foram tratadas pela 

historiografia baiana, qual seja, as capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do 

Paraguaçu.  

A curiosidade surgiu a partir da constatação das duas especificidades que as 

capitanias tinham: a primeira, a posterioridade da confirmação de ambas, mais de duas 

décadas depois das primeiras donatarias doadas na década de 1530. A capitania de 

Itaparica e Tamarandiva foi doada em 1556 para Dom António de Ataíde, o Conde de 

                                                           
1
 Eram oito as capitanias fundadas durante o período colonial que tinham uma parte de seu território onde hoje se 

encontra o atual estado da Bahia: Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Pernambuco, Sergipe D’el Rey, 

Espírito Santo (uma pequena parte), além de Itaparica e Tamarandiva e Paraguaçu, capitanias-alvo desse estudo, cf. 

NEVES, Erivaldo Fagundes. Estrutura Fundiária e Dinâmica Mercantil. Alto Sertão da Bahia, séculos XVIII e XIX. 

Salvador: Edufba; Feira de Santana: UEFS, 2005, p. 82. 
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Castanheira e a capitania do Paraguaçu foi doada em 1565 para Dom Álvaro da Costa
2
. 

A outra especificidade é que as bases territoriais das duas donatarias foram doadas 

primeiramente sob a forma de sesmarias, para apenas depois serem convertidas à 

condição de capitanias. Dessa maneira, as capitanias foram confrontadas com o 

contexto do processo de elevação e consolidação das mesmas no intuito de entender 

como estas capitanias se inseriam na ordem colonial do Brasil quinhentista, procurando 

entender como a capitania respondia a demandas como ocupação e controle territorial, 

defesa e o incentivo ao desenvolvimento econômico da colônia.  

Assim, esse trabalho se justifica por ter como objeto de estudo duas capitanias 

pouco estudadas pela historiografia baiana, e vai além, no sentido de inscrever estas na 

narrativa acerca da Bahia colonial
3
. Além do mais, tendo como centro de análise a 

estrutura administrativa das capitanias, este trabalho é uma contribuição aos estudos 

sobre política e administração da Bahia colonial, no sentido de entender como estas 

estruturas jurídicas, políticas e administrativas influenciaram no processo histórico de 

conquista e ocupação do território luso-americano. 

Para isso, definiu-se como início do recorte cronológico a década de 1530, 

quando foi instalada as capitanias hereditárias, primeiro esforço sistemático para 

colonização e administração da América portuguesa. Esse começo do recorte foi 

escolhido, pois o diálogo do processo de formação da administração do Brasil 

quinhentista e as capitanias em estudo é uma questão fundamental para o trabalho em 

questão. O fim do recorte corresponde à década de 1590, se justifica a fim de verificar a 

dinâmica social e econômica das capitanias após a doação.  

Os trabalhos que se inscrevem na chamada História Política e Administrativa 

sofrem com a carga pejorativa carregada por esses termos. Acontece que, no início do 

século XX, quando a História ainda estava presa ao paradigma positivista, esta área de 

                                                           
2
 Paraguaçu foi extinta pela Coroa no ano de 1766, através da compra efetuada pelo Rei Dom José I e seu 

ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, enquanto Itaparica foi extinta em 

1793, sendo uma das últimas capitanias extintas no Brasil. As duas capitanias foram anexadas, junto com 

Ilhéus e Porto Seguro, à capitania da Baía. CASTELUCCI JUNIOR, Wellington. Pescadores e roceiros: 

escravos e forros na segunda metade do século XIX. São Paulo: Annablume: Fapesp; Salvador: Fapesb, 

2008, p. 27-42; NUNES, Antonietta Aguiar. Reminiscências da capitania de Paraguaçu: memória 

histórica de Jaguaripe nos séculos XVI e XVIII. Revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

Salvador, n. 92, jan-dez/1996, p. 267-286. 
3
 O texto de Antonietta D’Aguiar Nunes “Reminiscências da capitania de Paraguaçu: memória histórica 

de Jaguaripe nos séculos XVI e XVIII”, o único que foca na capitania do Paraguaçu, não se preocupa em 

discutir esta como elemento jurídico-administrativo, fazendo uma abordagem geral e sucinta. Não 

encontramos nenhum trabalho que trate especificamente da capitania de Itaparaica e Tamarandiva. 

NUNES. Ibidem, p. 267-286. 
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estudos era a única privilegiada pelos historiadores, que não manifestavam a 

necessidade de problematizar os fatos históricos, mas buscar através deles uma pretensa 

verdade, na busca pela ciência histórica
4
. A História se restringia a discorrer apenas 

sobre sujeitos conhecidos, considerados importantes por sua participação e 

envolvimento nas decisões políticas, administrativas e militares das nações.  

 Esta forma de pensar a História foi criticada pelos historiadores dos Annales, que 

a consideravam como privilegiadora do “factualismo” e de uma ótica positivista de 

processo histórico, que não privilegiava a problematicidade. Assim, a chamada História 

Política e Administrativa foi alvo das maiores condenações desta escola francesa que 

inovou a prática de pesquisar História na década de 1920. Essa renovação teve como 

principal ganho o deslocamento da atenção para o âmbito social, introduzindo na análise 

do processo histórico grupos sociais considerados marginalizados, silenciados, além de 

novos temas para investigação. Os representantes desse movimento combatiam, então, a 

tradicional História Política, entendida como o estudo dos feitos dos “grandes homens” 

no âmbito público, numa abordagem que priorizava os “eventos” e os 

“acontecimentos”5. 

 Porém, novas abordagens epistemológicas, que ganharam força a partir das 

décadas de 1960 e 1970, como as do francês Michel Foucault, influenciaram uma 

renovação da História Política e Administrativa, conforme aponta o historiador 

português António Manuel Hespanha nas páginas iniciais de seu livro “O Direito dos 

Letrados no Império Português”. Este, que é um dos nomes da historiografia renovada 

portuguesa, afirma que a influência de Foucault foi importante, pois permitiu “que os 

historiadores pudessem ver novas tramas e conflitos a partir da análise das estruturas 

administrativas e territoriais”
6
. 

Foucault contribuiu para a renovação da historiografia da política e da 

administração estatal, por ter compreendido que o Estado não era o detentor único do 

poder. Para o autor francês, o poder seria relacional e o espaço político todo o âmbito 

em que este atua. O Estado, por sua vez, seria um macropoder que precisaria se 

                                                           
4
Enquadra-se nessa forma de pensar história os membros da chamada Escola Metódica que tem em 

Charles Seignobos e Charles Victor Langlois, seus maiores representantes.  BOURDIN, Guy & 

MARTIN, Hervé. As Escolas históricas. São Paulo: Euro-América, 1990. 
5
 BURKE, Peter. A escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. São Paulo: 

UNESP, 1997, p. 7-30.  
6
 HESPANHA, António Manuel.  O Direito dos Letrados no Império Português. Florianópolis: Boiteux, 

2006, p. 17-20. 
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relacionar com outros micropoderes para garantir sua capacidade de governar
7
. Dessa 

maneira, os estudos historiográficos acerca das estruturas políticas e administrativas 

começaram a privilegiar outros sujeitos além do Estado que possuíssem influência 

dentro do processo histórico.  

Esse novo paradigma influenciou as análises do Antigo Regime português que 

a partir da década de 1980 começaram a problematizar com mais ênfase o caráter 

absoluto da monarquia lusa. Esta historiografia, por sua vez, contribuiu e dialogou 

expressivamente com os trabalhos de historiadores brasileiros que tinham como objeto 

as estruturas políticas e administrativas do período colonial, e que também ganharam 

impulso na década de 1990.  

Laura de Mello e Souza, no primeiro capítulo de seu livro “O Sol e a sombra”, 

discorre sobre a trajetória dos estudos sobre política e administração do período colonial 

ao longo do século XX. A autora lembra como esta área sofreu com a escassez de 

estudos, principalmente no começo do século XX, já que muitos não queriam lembrar o 

passado do país libertado recentemente de uma dinastia portuguesa – no ano de 1889. 

Estudar a administração do Brasil no período colonial era, portanto, rememorar o 

passado colonial, algo que não agradava muitos historiadores, desejosos de afirmar a 

soberania da jovem república brasileira
8
.  

No decorrer do século, outro fator contribuiu para o desprestígio que o campo 

da História Política e Administrativa do Brasil foi o preconceito que esse campo de 

estudo sofreu, sendo taxado de factual e apologético, “cheirando a conservadorismo”
9
. 

Algo que só mudou com o já aludido diálogo com a renovada da historiografia 

portuguesa referente à política e a administração. A maioria dos autores brasileiros 

influenciados por essa nova voga soube dialogar com as inovações teóricas e 

metodológicas vindas de Portugal com as especificidades da colonização brasileira, 

enriquecendo a reflexão sobre a administração portuguesa em seu território na América. 

Assim, a pesquisa que é apresentada nessa monografia se filia à esta renovada 

historiografia portuguesa e brasileira sobre a política e a administração colonial, que 

possui na analítica do poder “foucaultiana” um grande referencial.  

                                                           
7
 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo: Editora Graal, 1978. p. 179-181. 

8
 SOUZA, Laura de Mello. O Sol e a sombra.  Política a administração na América portuguesa do século 

XVIII. São Paulo: Companhia das letras, 2006, p. 27-78.  
9
 Ibidem, p.17. 
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A grande contribuição do diálogo dessa historiografia descrita acima foi 

entender os donatários das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu como 

pertencentes a uma fidalguia que ocupou postos de capitão e governador de capitanias, 

pois tal exercício fora lhe conferido pelo próprio rei, não sendo funcionários do Estado, 

tal o funcionário público do Estado liberal burguês
10

. Assim, as capitanias eram bens 

régios usados para agraciar esses indivíduos e mantê-los ao lado do rei
11

, sendo 

importantes para a manutenção da ordem colonial portuguesa no Brasil.  

Este trabalho pretende entender como as duas capitanias (pertencentes ambas a 

fidalgos do reino, dois empreendimentos particulares, portanto) contribuíram para a 

administração colonial portuguesa, bem como a colonização do território da Baía de 

Todos os Santos, através da ocupação territorial e o incentivo à produção econômica 

dessa região de grande importância para colonização do Brasil no século XVI.   

Esta monografia foi organizada em três capítulos. No primeiro, denominado 

“As capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu no contexto de normatização 

administrativa do Brasil”, se discutirá a lógica social, política e administrativa do 

Império Ultramarino comandado pelo Reino de Portugal e como ela se instaurou em sua 

parte na América, com especial atenção à discussão da instalação das estruturas 

políticas e administrativas no Brasil ao longo do século XVI. Por fim, se fará uma 

descrição do processo de conversão das capitanias, atentando às suas especificidades e 

ao modo como estas influenciaram no processo histórico de ocupação de tais capitanias 

e de que maneira foram afetadas pelo contexto de normatização administrativa do 

Brasil.  

O segundo capítulo, intitulado “Apropriação territorial e conflitos pela jurisdição 

e posse das terras nas capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu”, apresenta 

outros corpos presentes na colonização do Brasil. Será debatido o confronto entre a 

Câmara de Salvador (poder concelhio) e o donatário de Itaparica e Tamarandiva (poder 

senhorial) pela jurisdição das ilhas, além da presença indígena nas capitanias, no intuito 

de entender como as estas se relacionavam com outras instituições e grupos sociais e 

como estes influenciaram o processo de ocupação territorial das capitanias. Por fim, o 

                                                           
10

 WHELING, Arno; WHELING, Maria José. O Funcionário Colonial: entre a sociedade e o rei. In: DEL 

PRIORE, Mary. Revisão do Paraíso: quinhentos anos e continuamos o mesmo. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 2000, p. 141-159. 
11

 HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. As Redes Clientelares. In: MATTOSO, José 

(dir.). História de Portugal, v.4. (O Antigo Regime). Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 339-349.   
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terceiro capítulo, chamado “Colonização e formação de redes clientelares nas capitanias 

de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu”, analisará como as benesses oriundas das 

capitanias influenciaram na dinâmica social e política das capitanias. Para isso, o 

capítulo focará nos sujeitos beneficiados com as doações das capitanias, sua posição 

social e sua ligação com a administração colonial e com seu donatário, a fim de 

entender como a capitania possibilitaria o incentivo a atividades produtivas e, como 

consequência, a ocupação e o aproveitamento das terras, uma demanda fundamental da 

colonização no Brasil quinhentista.  
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CAPÍTULO 1 – AS CAPITANIAS DE ITAPARICA E TAMARANDIVA E DO 

PARAGUAÇU NO CONTEXTO DE NORMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

DO BRASIL NO SÉCULO XVI 

 

As capitanias de Itaparica e Tamarandiva (1556) e do Paraguaçu (1565) estão 

inseridas no contexto de progressiva “normatização administrativa” do território luso na 

América. Como “normatização administrativa” do Brasil no século XVI entendemos o 

processo gradual de montagem de estruturas administrativas que o Brasil conheceu ao 

longo do século XVI, montagem esta marcada pela necessidade de aproveitamento 

econômico das terras brasílica para manutenção da soberania lusa nesse território. Isso 

poder ser percebido desde a instalação das capitanias donatarias na década de 1530 até o 

estabelecimento e do Governo Geral (1549). Na bojo da instalação dessas estruturas de 

governo e administração da América Portuguesa está a necessidade de incentivo ao 

desenvolvimento de povoações como vilas e freguesias, além do aproveitamento 

econômico da terra, algo incentivado pela doação de sesmarias
12

. Esse processo não 

teve um sucesso imediato com as capitanias, sendo que o Governo Geral, apesar de ter 

uma característica mais centralizadora, não era contrária ao sistema de capitanias, mas 

um reforço na busca de cumprir aquilo que já era um objetivo das donatarias: ocupação 

e aproveitamento econômico das terras do Brasil.  

Por isso, neste capítulo, pretende-se discorrer sobre a lógica da administração 

da monarquia portuguesa e a natureza do instituto das capitanias, além de debater como 

se deu a estruturação administrativa nas partes do Brasil ao longo do século XVI. Esse 

esforço de contextualização servirá de base à análise das especificidades do processo de 

instituição das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu, no intuito de 

entender como estas se inseriam na política de colonização da Coroa portuguesa da 

América. 

 

 

 

                                                           
12

 Para uma boa discussão sobre como a instalação das estruturas administrativas influenciaram na 

formação da economia e na elite brasileira ver: RICUPERO, Rodrigo. Formação da Elite Colonial (c. 

1530-c. 1630). São Paulo: Alameda, 2009. 
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Caracterização da ordem político-institucional da monarquia portuguesa e do 

instituto da capitania 

 

A administração do Estado no Antigo Regime era encarada de maneira diferente 

da forma de se administrar o Estado na atualidade. Antes dos anos 1980, a historiografia 

que tratava do governo monárquico português dava um peso decisivo ao caráter 

centralizado e absoluto das estruturas políticas monárquicas da Era Moderna, 

influenciados pelo paradigma liberal de estruturação do Estado. Todavia, historiadores 

da Europa meridional (principalmente Itália e península Ibérica), a partir da década de 

1980, começaram a trazer, em suas análises sobre a política do Antigo Regime, novas 

concepções sobre as monarquias europeias, diminuindo o peso da centralização 

monárquica e dando ênfase a outros poderes que possibilitavam o equilíbrio da 

sociedade do Antigo Regime
13

.  

António Hespanha – um dos pesquisadores mais influentes dessa voga da 

historiografia política institucional em Portugal – afirma que os historiadores dessa 

historiografia renovada começaram a perceber novas tramas e conflitos dentro da ordem 

jurídico-administrativa portuguesa, observando que a monarquia portuguesa não possuía 

um poder absoluto, como foi postulado por historiadores antes da década de 1980. Ele 

classifica a monarquia portuguesa como “corporativa”, em que o poder real partilhava o 

espaço político com poderes de maior ou menor hierarquia; os direitos legislativos do 

rei deviam respeitar à doutrina jurídica (ius commune), além dos usos e práticas 

particulares; e os deveres políticos do monarca deviam ceder “perante os deveres morais 

ou afetivos”, procedendo de laços de amizade, institucionalizados em redes de amigos e 

de clientes. Quanto aos oficiais régios, estes gozavam de uma proteção alargada dos 

seus direitos e atribuições, o que poderia debilitar o poder do rei
14

.  

 A própria noção de administração monárquica era diferente do que somos 

acostumados na atualidade. Esta não era um corpo burocrático sistematicamente 

estruturado pelo estado, formado por profissionais especializados. Arno Wheling e 

Maria José Wheling lembram como devemos ter cuidado ao usar o termo “funcionário 

                                                           
13

HESPANHA, António. A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos 

correntes. In: BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima 

(orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p.165. 
14

 Ibidem, p. 166. 
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colonial”, já que “funcionário” associado ao serviço público é um conceito surgido no 

século XVIII
15

. O termo utilizado no âmbito do governo monárquico era “ofício”. Além 

do mais, o ofício era doado como um bem régio, tornando-se um patrimônio do 

agraciado
16

. A monarquia portuguesa também não possuía um dispositivo constitucional 

como conhecemos hoje, mas possuía um aparato legislativo (a partir do século XV, 

organizado nas chamadas ordenações) que dividia o espaço normativo com outros 

dispositivos surgidos ou não da vontade da Coroa. O Reino de Portugal e, 

consequentemente, seus domínios ultramarinos eram ordenados politicamente de acordo 

com o “paradigma jurisdicionalista”, em que o rei dividia o governo com outras 

instâncias, a fim de conseguir o equilíbrio e a justiça
17

.  

 O conceito de “governo” também tinha um sentido indefinido. Ele poderia ser 

usado em qualquer instância em que um todo orgânico exercitasse o “governo”, como 

em uma família, por exemplo (pater famílias, que possui a arte de conduzir uma 

família)
18

. Este termo atrelado ao âmbito doméstico foi incorporado ao vocabulário 

político da Coroa, para designar a habilitação do Rei em governar a “República”. Pedro 

Cardim também entende a monarquia portuguesa como “corporativa”, mas lembra que 

todas as instituições, tanto as que foram criadas pelo governo da Coroa, como as que 

não foram e possuíam maior autonomia, estavam sujeitas à vontade do Rei. Apenas a 

Coroa possuía esta prerrogativa, podendo incidir em qualquer âmbito da monarquia 

portuguesa. Porém, Cardim aponta que o monarca – personificação do Reino – deveria 

usar essa prerrogativa apenas em caso excepcionais, não para atender seus objetivos 

pessoais, mas para garantir o equilíbrio da ordem social monárquica
19

. Francisco Carlos 

Cosentino, também entende dessa maneira e define que o poder do Rei  

era reconhecido e aceito, e, por isso mesmo, sua legitimidade não era posta 

em questão. Cabia o monarca atuar como árbitro, dando e garantindo, a cada 

um dos súditos, aquilo que, por posição estamental, lhe era devido assim 

como era um dever dos reis garantirem as atribuições das estruturas 

colegiadas do poder, que configuravam a monarquia lusitana, fossem 

respeitadas. A legitimidade do poder real nascia da integração a esse universo 

político de Portugal do Antigo Regime
20

. 
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 WHELING, Arno; WHELING, Maria. Loc. Cit, p. 141-159. 
16

 Ibidem. 
17

 CARDIM, Pedro. “Administração” e “governo” uma reflexão sobre o vocabulário do Antigo Regime. 

In: FERLINI, V. A.; BICALHO, M. F. Modos de Governar: idéias e práticas políticas no Império 

Português. Séculos XVI – XIX. São Paulo: Alameda, 2005, p. 54-57.  
18

 Ibidem, p. 52-57. 
19

Ibidem, p. 58. 
20

 COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil: Ofício, regimentos, governação e 

trajetórias. 1° ed. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2009, p.37. 
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Assim, pode-se entender que a Coroa e seus agentes não eram as únicas 

instâncias com poder político, mas tinha o papel de cabeça da administração, no intuito 

de obter o equilíbrio e a justiça na monarquia portuguesa. Esse tipo de administração da 

monarquia corporativa portuguesa se estendia às conquistas do reino de Portugal no 

além-mar. Nessas conquistas, o monarca utilizava diversas estratégias para a 

manutenção do seu domínio em terras ultramarinas. Na formação do império 

ultramarino português, coexistiam diversos modelos político-administrativos, usados de 

acordo com a especificidade dos territórios. Essa característica do reino português de 

lidar com o império de território descontínuo, Hespanha e Santos chamam de 

“pluralismo administrativo
21

. Entre estas estão o instituto das “capitanias”.  

As capitanias, segundo António Saldanha, eram “complexos políticos, jurídicos 

e institucionais”, previsto na ordem jurídica e política portuguesa, utilizadas pela Coroa 

apenas no ultramar. Desde a criação da primeira capitania – a de Machico, na ilha 

atlântica da Madeira, em 1440 – a Coroa tinha neste instituto uma forma de colonizar e 

aproveitar as terras conquistadas
22

.  

As capitanias eram bens régios doados pelos reis portugueses de acordo com 

seus interesses, doação esta inserida na lógica distributiva da monarquia lusa. O 

agraciado era considerado o donatário desse bem régio, em que se incluíam uma série 

de prerrogativas incluindo as que a capitania lhe garantia. O instituto das capitanias se 

caracterizava pela doação da jurisdição de uma determinada base territorial a um súdito. 

Este passava a autoridade de capitão e governador do território de sua capitania, 

obtendo alçada nas instâncias do cível e do crime. O capitão também deveria obter 

renda através dos impostos cobrados aos moradores da capitania, além da nomeação ou 

confirmação de oficiais. Vale ressaltar que as capitanias só eram constituídas nos 

domínios do ultramar em que a Coroa lusa legitimava com base no pioneirismo na 

conquista do território
23

 e nos diplomas papais
24

.  

                                                           
21

 HESPANHA, António; SANTOS, Maria Catarina. Os poderes num Império Oceânico. In: MATTOSO, 

José (dir.). História de Portugal, v.4. (O Antigo Regime). Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 351-366. 
22

 SALDANHA, António Vasconcelos. As capitanias do Brasil: antecedentes, desenvolvimento e 

extinção de um fenômeno atlântico. Lisboa: CNCDP, 2001, p. 18-25. 
23

 Ibidem. p. 43-58. 
24

 As conquistas feitas por Portugal e Espanha à oeste, no Atlântico, foram legitimadas por uma série de 

tratados feitos com a Igreja Católica, na figura do papa Alexandre VI. O principal deles, o de Tordesilhas, 

feito em 1494, portanto dois anos depois da chegada de Colombo à América em uma nau da Coroa 

espanhola, dividia os domínios portugueses e espanhóis a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde e 

Açores, sendo que a monarquia lusa ficava com o leste (o que confirmaria a posse da costa brasileira por 
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O regime das capitanias estava inserido na lógica senhorial do governo 

monárquico português que, diferente do regime feudal, se caracterizava pela 

subordinação política dos donos dos senhorios territoriais ao monarca, diferente da 

pulverização no topo da hierarquia vista nos regimes feudais, sendo que o indivíduo 

com direitos senhoriais devia confirmar o título de suas posses junto ao rei. Saldanha 

entende o instituto das capitanias como um senhorio jurisdicional, criado e doado ao 

capitão, dando a este a possibilidade de participar da administração pública, com a 

jurisdição do crime e do cível. A natureza da doação era sempre remuneratória, ou seja, 

atendia à necessidade do rei de distribuir bens régios, no intuito de beneficiar alguém 

pelos serviços prestados. Assim, insere-se a capitania dentro da ordem jurídico-

administrativa, pois os capitães deviam agir de acordo com as ordenações, não agindo 

contrariamente às decisões reinóis
25

. Além do mais, podemos enquadrar as capitanias 

como pertencentes ao ordenamento jurídico-administrativo português, devido à 

obrigação que o capitão tinha de nomear oficiais régios nas áreas do judicial (ouvidores 

e juízes de fora), fiscal (almoxarife e oficiais alfandegários), e militar (alcaides-mores e 

ofícios alfandegários
26

. 

As capitanias atendiam à demanda de povoamento e colonização do território 

ultramarino. Quanto à questão do povoamento, não se pode pensar que todo o território 

da capitania pertencia ao capitão e que este tinha o seu domínio direto. Na verdade, o 

capitão tinha apenas o domínio pleno de uma parcela de todo o território, ao qual 

poderia dispor de forma direta. A maior parte do território deveria ser doada em 

“sesmarias” à terceiros
27

. A sesmaria consistia na doação de terras pertencentes à Coroa 

aos seus súditos. Toda terra que estava sobre a alçada da monarquia portuguesa e que 

não pertencia a nenhuma pessoa era posse do fisco régio.  A doação de sesmarias estava 

ancorada no dispositivo jurídico da “carta de sesmaria”, sendo a faculdade de doar 

sesmaria pertencente à Coroa. No caso dos capitães, estes poderiam doar em sesmaria, 

ancorada no dispositivo jurídico da capitania doada pelo Rei. Como veremos mais a 

frente, a única capitania em que o donatário tinha o domínio pleno de todo o território 

                                                                                                                                                                          
Portugal) e a espanhola com o leste. Para uma síntese detalhada dessas concessões papais, ver: NEVES, 

Op. Cit, p.69-70. 
25

SALDANHA. Op. Cit, p. 52-58. 
26

 Ibidem, p. 181-191. 
27

 A dada de sesmaria foi estimulada após a “Reconquista” do território português frente aos mouros com 

o objetivo de estimular a ocupação do território reconquistado. Esta foi definida como atributo reinol 

através da Lei de Sesmarias, inseridas nas Ordenações Afonsinas e mantida com alterações nas 

Ordenações Manuelinas e Filipinas. Ibidem, p. 283-285. 
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era Itaparica e Tamarandiva, pertencente ao Conde de Castanheira e que o autor 

António Vasconcelos Saldanha aponta como um caso excepcional dentre todas as 

capitanias do Império português
28

. 

Como já foi referido anteriormente, a Coroa portuguesa tinha nas concessões 

papais uma das bases para legitimação da posse de seus domínios ultramarinos. Daí a 

necessidade de “retribuir o favor” político da Igreja Católica, com a contrapartida a fé 

católica em seu território. Esta necessidade está presente em todas as doações realizadas 

no território brasileiro, quando o rei afirma que a capitania tinha a função de garantir a 

possibilidade de “celebrar o culto, e Officios Divinos, e se exalçar a nossa Santa Fé 

Catholica em trazer, e provocar á ella os naturaes da dita terra, Infiéis, idolatras, como 

pelo muito proveito, que se seguirá a meus Reinos, e Senhorios, e aos naturaes...”
29

.   

Outra demanda da Coroa atendida pela instituição das capitanias era a 

obrigação militar. Saldanha nos lembra que todas as capitanias estavam em “áreas de 

guerra”. Não só o capitão-donatário deveria pegar em armas, mas todos os moradores
30

. 

É o que fica explícito na provisão de todas as capitanias do Brasil em que se postula que 

todos “os povoadores moradores, e povo da dita Capitania serão obrigados em tempo de 

guerra de servir nella com o Capitão se lhe necessário for...” 
31

.   

As concessões das capitanias eram garantidas juridicamente através dos 

diplomas constitutivos das “Cartas de Doação” e dos “Forais” em que o Rei confirmava 

a vontade de transferir voluntariamente o direito de jurisdição das terras ao donatário. A 

Carta de Doação garantia a transferência da capitania ao donatário, além de estabelecer 

os limites das terras doadas. Nesse documento, o Rei confirmava o título de Capitão e 

Governador, concedia as prerrogativas a que este teria direito, garantia o direito de 

fundar vilas e povoações ao donatário, além de definir o esquema de sucessão e a 

punição caso o capitão-donatário cometesse alguma ilegalidade. Já o foral fixava as 

normas para a administração das capitanias. O foral confirmava a obrigação do capitão 

de doar sesmarias, nomear magistrados, fiscalizar o comércio e a navegação e de tomar 
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posse das terras a que tinha direito. Determinava também os tributos régios sobre os 

produtos da capitania e o “próprio serviço de guerra devido aos capitães pelos 

moradores”
32

. 

A transformação das terras conquistadas em diversos complexos jurídicos, 

políticos e institucionais possibilitava a ampliação do bem régio, bem como a 

possibilidade de atrair os súditos para a ocupação dos territórios, sustentando a 

soberania portuguesa em suas terras no além-mar. As capitanias se tornavam “grandes 

regalias” que eram doadas em forma de mercê àqueles que prestavam serviços de 

relevância ao rei. As capitanias, dentro da justiça distributiva do reino, estavam 

inseridas na lógica das redes clientelares, conceito usado por Ângela Xavier e António 

Hespanha para designar as redes de sociabilidade formadas em volta de súditos 

agraciados com regalias (geralmente nobres). Estes poderiam ser beneficiados com a 

faculdade de dar e receber bens régios que poderiam, assim, ser distribuídos entre as 

pessoas que formavam essas redes. Assim, o rei atraía para o seu lado esses súditos 

junto com os seus protegidos, o que era fundamental para a neutralização de possíveis 

adversários à legitimidade do governo da Coroa no Império português
33

. Isso pode ser 

observado nas doações das capitanias, já que, em função delas, surgiam diversos bens 

como ofícios e sesmarias. Assim, agraciados poderiam atrair mais súditos para o projeto 

colonizador da Coroa, funcionando como uma boa estratégia para a colonização das 

terras no ultramar, algo que podemos observar no Brasil. 

 

As capitanias hereditárias e o Governo Geral: progressiva normatização 

administrativa do território da América portuguesa 

 

Dos primeiros 50 anos após a chegada das embarcações da Coroa portuguesa ao 

Brasil, lideradas por Pedro Álvares Cabral, pode-se afirmar que o governo da monarquia 

portuguesa instalou uma estrutura administrativa de forma progressiva no seu território 

na América. O caráter plural da administração do império ultramarino português pode 

ser observado no Brasil, onde, nesses 50 anos, Portugal adotou três estratégias 

diferentes para manutenção de seu domínio na América.  
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As feitorias consistiram na primeira estratégia encontrada pela Coroa para 

ocupação do território do Brasil. Estas tinham funções eminentemente comerciais, onde: 

se guardava mercadorias, – principalmente o pau-brasil, pois, inicialmente, a 

colonização do Brasil era pautada basicamente no extrativismo – se promovia as trocas 

e se salvaguardavam os interesses da Coroa
34

. As feitorias eram construções 

rudimentares que acumulavam também a função de defesa da costa brasileira, já que a 

presença de embarcações estrangeiras se tornava cada vez mais constante. Os tratados 

pontifícios e o pioneirismo na chegada às terras do Brasil, bases de legitimação da posse 

das terras da Coroa portuguesa no ultramar eram contestada pelos outros povos da 

Europa (franceses e ingleses) 
35

. Os ingleses, por exemplo, se baseavam na ocupação e 

construção de casas, cercas e no cultivo de plantações no território, algo que era 

bastante escasso no território do Brasil, antes da instalação das capitanias donatárias
36

. 

Diante dessas ameaças externas, bem como internas (índios resistentes ao 

contato com o português), a Coroa portuguesa decidiu criar as capitanias donatárias no 

território brasileiro. Além de combater essas ameaças, a monarquia lusa visava 

incentivar a ocupação da América portuguesa. Comparado com a América espanhola, 

houve uma demora de 30 anos para que uma organização administrativa, de 

enquadramento territorial mais sistematizado, com a presença de circunscrições 

jurisdicionais definidas, fosse estabelecida no Brasil
37

. 

O historiador italiano Alberto Gallo nos indica como o impulso para a adoção 

do sistema de capitanias hereditárias foi dado por alguns súditos influentes e próximos 

ao rei, entusiastas da ideia de se explorar com mais ênfase o território brasileiro. Duas 

figuras se destacam: o de Martim Afonso de Souza, que liderou uma série de expedições 

em 1531, a fim de principiar a organização do território e descobrir se havia metais 

preciosos na América portuguesa, e o Conde de Castanheira – posteriormente donatário 

de Itaparica, – um dos principais conselheiros do Rei, considerado principal mentor da 

organização administrativa do território brasileiro em capitania.  Estes, juntos com 

outros envolvidos com empreendimento da instalação de donatarias no Brasil, 
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formavam um grupo que Gallo chama de círculo brasileño
38

.  A doação das capitanias 

no Brasil foi mais uma fonte de bens régios a serem distribuídos para nobreza, sendo 

que Castanheira foi um grande incentivador da distribuição de bens régios para 

nobilitação. Neste sentido, Gallo escreve que os donatários escolhidos para as capitanias 

eram indivíduos de pequena nobreza e formavam uma cordada nobiliária, ou seja, um 

grupo formado por indivíduos pretendentes a foros de nobreza provenientes da Coroa de 

Portugal
39

. 

 A doação das capitanias respeitava a política de distribuição das mercês, ou seja, 

da disposição dos bens régios para os súditos em retribuição aos serviços prestados por 

estes últimos à Coroa. O donatário da Baía de Todos os Santos, Francisco Pereira 

Coutinho, foi um exemplo dessa política praticada pelo monarca para a escolha dos 

donatários do Brasil, pois, em sua carta de doação, vemos que este recebeu a respectiva 

capitania em “mercê asy pellos servyços que até quy tem feyto como pellos que espero 

que ao diante fará”
40

, algo que vemos em todas as cartas de doação das capitanias 

brasileiras na década de 1530.  

 Poucos donatários puderam investir em suas capitanias no intervalo entre as 

doações capitanias da década de 1530 e a implantação do Governo Geral em 1549. 

Nesse período, poucas capitanias conseguiram cumprir as expectativas da Coroa. Entre 

esses poucos exemplos de “sucesso” das capitanias antes do governo geral, estão 

Pernambuco capitania de Duarte Coelho, e Martim Afonso de Souza de São Vicente, 

que conseguiram mobilizar frotas, seus séquitos do reino para a capitania e gastos 

militares e políticos (para combate, escravização e aos índios bravios, ocupando suas 

terras, algo que também era possível através de alianças e casamentos com os indígenas) 

em prol da apropriação e aproveitamento econômico das terras
41

. Mesmo assim, a 

instalação das capitanias não conseguiu, no período que vai de 1534 a 1549, evitar as 

sucessivas incursões de navios estrangeiros à costa brasileira, além de não conseguir 
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frear os sucessivos ataques indígenas aos colonos. Some a esses motivos o fato de a 

adoção do sistema de capitanias não ter conseguido assegurar o aproveitamento 

econômico maciço do território. 

Foi para sanar essas dificuldades que Tomé de Souza chegou ao território 

brasileiro em 1549 para instalar o “Governo Geral”. Segundo Cosentino, o cargo de 

governador geral foi de grande importância dentro da ordem jurídica e administrativa da 

monarquia portuguesa, já que o dono do cargo tinha direito a “poderes que eram 

próprios do ofício régio
42

. Aproveitando a vacância do cargo de Capitão e Governador 

da Capitania da Baía de Todos os Santos em função da morte de Francisco Pereira 

Coutinho pelos indígenas, a Coroa comprou e transformou a antiga donataria em 

Capitania Real (a capitania da Baía se tornou, dessa maneira, a primeira capitania 

pertencente à Coroa no Brasil).  

A cidade de Salvador foi construída próxima à antiga Vila do Pereira, erguida 

por Coutinho anos antes, tornando-se a sede do Governo Geral do Brasil. O regimento 

afirmava que a cidade teria como função “dar favor e ajuda a outras povoações e se 

ministrar justiça e prover nas cousas que competirem a meu serviço e aos negócios de 

minha fazenda e a bem das partes” 
43

. A característica de cidade-fortaleza prescrita no 

regimento do Governo Geral demonstra como a Coroa visava atender os apelos dos 

donatários por ajuda frente às suas dificuldades e proteger suas posses com a política de 

ocupação territorial
44

, além de permitir maior controle sobre o território da América 

portuguesa. O Governo Geral, assim, se constituía na instância maior da hierarquia 

administrativa da América Portuguesa.   

No regimento foi permitido o combate aos índios hostis, desde que com o 

intuito de “pacificá-los”. Além disso, a ordenação de um maior controle das 

embarcações na costa brasileira prova a maior normalização e centralização da 

administração, algo necessário para o domínio de um território tão vasto como o da 

América Portuguesa
45

.  

                                                           
42

 COSENTINO, Francisco Carlos. Governadores Gerais do Estado do Brasil: Ofício, regimentos, 

governação e trajetórias. 1° ed. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: FAPEMIG, 2009, p. 67. 
43

 Regimento que levou Thomé de Souza, Governador do Brazil. In: SILVA, Ignácio Accioli Cerqueira e; 

AMARAL, Braz. Memórias Históricas e políticas da Bahia. vol.1. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 

1919, p.263.  
44

 GALLO. Op. Cit., p. 206.  
45

Regimento que levou Thomé de Souza, Governador do Brazil. In: SILVA; AMARAL. Op.Cit, 1919, p. 

263. 



  

23 

 

A doação de sesmarias foi outra ação incentivada pelo Rei através do 

Regimento de Tomé de Souza. Pretendia-se com isso, continuar o incentivo à ocupação 

da terra e seu aproveitamento econômico, sendo a plantação de açúcar e a instalação de 

engenhos, a atividade econômica mais incentivada
46

. Percebe-se com isso que o 

Governo Geral deveria atender com diversos objetivos também postulados nas doações 

das capitanias. Todavia, as donatarias não foram extintas, mas, a partir de 1549, foram 

articuladas ao Governo Geral e as capitanias reais, no intuito de garantir a manutenção 

dos domínios lusos no território. 

 

As singularidades das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu 

 

Itaparica e Tamarandiva e Paraguaçu apresentam singularidades que as 

assemelham entre si e as diferencia frente às outras doações feitas no Brasil. A primeira 

especificidade frente às doações da década de 1530 é a posterioridade da criação das 

duas capitanias em questão. Itaparica e Tamarandiva foi constituída em 1556 e 

Paraguaçu em 1565, sendo as primeiras instaladas no Brasil, após o estabelecimento do 

Governo Geral.  A outra especificidade maior é que a base territorial destas surgiu com 

o estatuto jurídico de sesmarias para depois serem convertidas em capitanias, fato 

singular no processo de colonização do território brasileiro até aquele período
47

. Por 

fim, outra singularidade que se pode apontar na análise das capitanias em estudo é o fato 

que as duas foram desmembradas de outra capitania, qual seja a Capitania Real da Baía 

de Todos os Santos. Talvez, a possibilidade de uma capitania se desmembrar de outra só 

seria possível caso a capitania que sofreu com a desvinculação fosse uma capitania real. 

Isso porque o rei poderia fazer o que bem entendesse com a terra, diferente dos 

donatários que não poderiam dividir suas capitanias em outras. 

As ilhas de Itaparica e de Tamarandiva foram doadas como sesmarias em 1552, 

pelo Governador Geral Tomé de Souza ao seu primo António de Ataíde, o Conde de 

Castanheira. Junto com a doação das ilhas também constava a da “Ribeira que se chama 
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Rio Vermelho que está do lado do leste da cidade de Salvador com uma legoa por costa 

de mar para
 
leste e para dita Ribeira arriba duas legoas de terra para o Certão e do dito 

Rio para
 
contra essa Cidade”

48
. Esta doação é mais um indício da ligação de Castanheira 

nos assuntos relativos à administração do Brasil. Como descritos anteriormente, 

Castanheira, conselheiro do rei, coordenou a instituição das capitanias hereditárias no 

Brasil
49

. Além desse, outro fato que aponta sua ligação com a colonização do Brasil é a 

indicação de Tomé de Souza ao cargo de governador geral
50

. Tomé de Souza, por sua 

parte, retribuiu o favor ao seu primo, doando a sesmaria em questão.  

O regimento trazido por Tomé de Souza que o confirmava como governador 

geral estipulava no item 9 que as terras do Brasil deveriam ser doadas em sesmaria  

as pessoas que vos pedirem; (não sendo já dadas a outras pessoas) e queirão 

ir povoar e aproveitar no tempo que lhes para isso ha de ser notificado, as 

quaes terras dareis livremente, sem fôro algum, somente pagarão o dizimo á 

ordem de N. S. Jesus Christo e com as condições e obrigações do foral 

dado
51

. 

Assim, Tomé de Souza agradava seu primo e protetor com a posse da ilha, bem 

como atendia a um dos itens fundamentais do regimento, o povoamento do território 

através da doação de sesmarias. A carta de sesmaria do Conde de Castanheira apresenta, 

seguindo a lógica das doações de sesmaria, a condição de que o agraciado residisse “na 

Povoação da dita Bahia ou das terras q assy forem dadas três annos dentro do qual 

tempo não poderão vender nem alhear” e que  

haja a posse e Senhorio dellas para sempre para sy e para seos herdeiros e 

sobcessores [...] e aproveite as ditas terras e Agoas da data desta Carta em 

três annos primeiros seguintes que não no fazendo elles assy passados os 

ditos três annos se darão as ditas terras que aproveitadas não tiver de 

sesmaria quem as pedir...
52

.  

Dom António de Ataíde não aproveitou a sua sesmaria em três anos conforme 

estabelecido na carta porque não veio morar na capitania da Baía, nem em suas terras, o 

que protestos da Câmara de Salvador
53

. Isto, como se observa na carta de sesmaria, 
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provocaria a perda de sua terra. Todavia, ao invés de tomar para si novamente as terras 

não aproveitadas pelo Conde de Castanheira, o rei confirmou a terra em capitania em 10 

de novembro de 1556. Na carta de doação da capitania, o rei Dom João III escrevia                                 

me praz, que elle dito Conde, e todos seus herdeiros, e Sucessores, que as 

ditas Ilhas herdam, e suecederem se possam chamar, e chamem Capitães, e 

Governadores delias. E assim lhe faço doação, e mercê de jure, e de herdade 

para sempre para elle, e todos seus Sucesssores no modo sobredito da 

jurisdição civel, e crime das ditas Ilhas
54

. 

Desta maneira, o Conde de Castanheira se tornava capitão e governador da 

Ilha, com todas as prerrogativas que esse ofício trazia, além de ser mais um título 

honorífico para “um defensor convecido de los privilegios de la nobleza”
55

.  

A capitania do Paraguaçu foi constituída de forma semelhante. A base 

territorial desta foi doada como sesmaria à Dom Álvaro da Costa, filho de Dom Duarte 

da Costa, que substituiu Tomé de Souza, no cargo de governador geral do Brasil no ano 

de 1553. A sesmaria foi doada por Duarte ao seu filho em 1557 em mercê pela guerra 

liderada por ele à resistência tupinambá empreendida em Salvador e no entorno em 

1555
56

. A sesmaria do Paraguaçu estava compreendida entre o sul do Rio Paraguaçu e o 

norte do Rio Jaguaripe, o “que poderá ser quatro léguas de costa pouco mais, ou menos” 

e dez léguas de terra, e “todalas ilhas que estiverem ao longo da Costa desta dada”
57

. As 

dez léguas acabavam por cima do Aporá, na serra do Gararú
58

. Novamente, como no 

caso de Itaparica, vemos o dono do cargo de governador geral – dessa vez Dom Duarte 

da Costa – doando uma sesmaria, cumprindo o estipulado no regimento do Governo 

Geral, mas beneficiando um indivíduo próximo, seu filho, com um bem provindo do 

patrimônio régio.  

Outra similitude com o caso de Itaparica e Tamarandiva é o não 

aproveitamento das terras doadas no prazo de três anos, como ordenado na carta de 

doação da sesmaria. Apesar de, ao pedir que a terra fosse mantida, em 1562 o rei tê-la 
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confirmado novamente como sesmaria
59

, em 20 de novembro de 1565, quando 

novamente pedia a confirmação das terras, o rei afirma que “houve-se por de lhes fazer 

mercê em Capitania, como o era os outros Capitães das terras da dita Costa do 

Brasil...”
60

. Assim, as terras da capitania do Paraguaçu poderiam ser distribuídas em 

sesmarias, facilitando a ocupação de seu imenso território, que não correria o risco de 

ser devolvido à Coroa por falta de aproveitamento, algo previsto na doação das 

capitanias.  

Pensando nisso, Itaparica e Tamarandiva apresenta outra especificidade, esta 

exclusiva. A donataria do Conde de Castanheira não poderia ser distribuída em 

sesmarias, já que fora doada para ser vinculada a um morgado instituído pela mãe do 

Conde, Dona Violante de Távora. O morgado consiste em uma instituição jurídica de 

Portugal, “regulado pelas próprias disposições regimentais da sucessão da coroa”, que 

possibilitava a agregação em uma unidade patrimonial dos bens de determinada família, 

evitando a fragmentação dessas posses. Para isso, era fundamental que a administração 

desses vínculos instituídos fosse entregue ao filho do primogênito do casal instituidor 

do morgado (assim como no regime de sucessão da Monarquia hereditária portuguesa). 

Além de garantir o vínculo das terras nas mãos da mesma família, o morgado era um 

símbolo de nobreza
61

.  

Dessa maneira, a capitania não poderia ser dividida em sesmarias. A sesmaria 

só poderia ser constituída através de um dispositivo jurídico específico. A fragmentação 

da capitania em sesmarias dividiria esta em diversos bens diferentes, que seriam doados 

a diferentes pessoas, fora da família do dono da capitania, o que iria de encontro à 

instituição do morgado. Assim, Dom António de Ataíde teria o domínio pleno das terras 

da capitania, tanto no que concerne à jurisdição cível e crime, quanto ao domínio direto 

das terras. A capitania de Itaparica, portanto foi um caso único, já que, comumente, o 

donatário tinha apenas uma parcela da terra. Porém, o donatário poderia lançar mão de 

outras formas de distribuição de terra, como previsto em sua carta de doação, que 

permitia ao Conde poder “arrendar em fatiota, ou em pessoas ou como quiserem e lhes 
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bem vier as terras das ditas ilhas, pelos foros e tributos que quiserem”
62

. O território da 

capitania de Ataíde, assim, poderia ser aproveitado através do aforamento, ou seja, da 

concessão do domínio útil de uma parcela da terra, mediante o pagamento de um tributo 

estipulado pelo possuidor, algo que também era previsto na doação de sesmaria
63

. Dessa 

maneira, Ataíde tinha liberdade para dispor de sua terra como bem lhe interessasse, 

inclusive, com o beneficiamento de seus protegidos. 

Ao confrontar o processo singular de constituição das duas capitanias e os itens 

do regimento de Tomé de Souza pode-se entender que as duas donatarias em questão se 

encaixavam como instituições que colaboravam com a “normatização administrativa” 

portuguesa em sua porção na América ao longo do século XVI. Costumava-se pensar 

que o órgão do Governo Geral e as capitanias hereditárias brasileiras eram estruturas 

jurídico-administrativas opostas uma à outra
64

. Essa maneira de pensar as duas 

instituições é errada, pois como vimos, o Governo Geral surgiu com o objetivo de 

ajudar as capitanias já existentes. Outra questão que mostra a natureza colaborativa das 

duas estruturas está no fato de que, Itaparica e Tamarandiva e Paraguaçu surgirem 

menos de vinte anos após a instalação do cargo de governador geral, atendendo, em seu 

processo singular de constituição, a demandas importantes para a gradual implantação 

de estruturas de ampliação, do controle do território das terras brasílicas, que tinha na 

estrutura do Governo Geral, seu avanço mais recente.  

Uma das demandas atendidas pela conversão das capitanias, naquele momento, 

era a contribuição para defesa do território da Baía de Todos os Santos, um dos 

principais pontos de colonização no período, onde se localizava o centro da 

administração da colônia: Salvador. Como descrito antes, as capitanias tinham uma 

função militar, sendo que seus moradores eram obrigados a pegar em armas, conforme a 

necessidade.  Assim, a instalação na ilha de Itaparica e Tamarandiva e da capitania do 

Paraguaçu contribuiria para a defesa da Baía de Todos os Santos. As duas donatarias 

também teriam papel fundamental na “pacificação” de seus territórios. Segundo Maria 

Hilda Barqueiro Paraíso, o donatário Francisco Pereira Coutinho foi morto por 
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Tupinambás na ilha de Itaparica
65

. Portanto, a presença de um poder administrativo na 

ilha seria fundamental para o combate do indígena na região, assim como no Paraguaçu, 

onde a resistência era muito forte, tanto que a mercê que a originou como sesmaria foi 

dada pelos serviços que Dom Álvaro prestou na “pacificação” dos indígenas em 

Salvador e no entorno. A preocupação com os indígenas na Baía de Todos os Santos era 

tão grande que mereceu uma especial atenção do regimento de Tomé de Souza, que 

pedia o enfrentamento contra as possíveis reações dos “gentios da terra Para ssú 

(paraçuy)”
66

, mostrando que não só o combate contra os inimigos externos, mas o 

embate contra os nativos as duas capitanias em questão poderiam contribuir, sendo mais 

um indício da colaboração das capitanias em questão para a normatização 

“administrativa brasileira”.   

Esta última também teria papel fundamental na “pacificação” de seu território, 

onde a resistência tupinambá era muito forte, tanto que mereceu uma especial atenção 

do regimento de Tomé de Souza, pedindo o enfrentamento contra as possíveis reações 

dos “gentios da terra Para ssú (paraçuy)”. Esta demanda só foi atendida de forma mais 

contundente por Men de Sá durante o seu governo
67

. 

Outras demandas que seriam atendidas com a instalação das duas capitanias 

seriam a ocupação territorial e um possível fomento à elite colonial na América 

portuguesa. A doação das capitanias foi feita a dois nobres de relativa importância. O 

Conde de Castanheira, um dos mais influentes conselheiros do rei – um dos dois únicos 

“grandes do Reino” com posse no Brasil
68

 – e Dom Álvaro da Costa, filho de um 

governador geral e conselheiro do rei Dom Duarte da Costa. Suas doações, oriundas de 

mercês, como a maioria, seriam mais uma forma de manter esses dois indivíduos 

envolvidos na colonização do território luso na América. Ainda havia a possibilidade 

dos dois nobres atrair, através dos bens oriundos das concessões, seus favorecidos 

dentro da lógica clientelar da monarquia corporativa portuguesa. Assim, Dom Duarte da 

Costa poderia fragmentar sua donataria dispondo o território da sua capitania em 

diversas sesmarias, e doando-as aos seus favorecidos. Já o Conde de Castanheira 

                                                           
65

 PARAÌSO, Maria Hilda Barqueiro. Revoltas indígenas, a criação do governo geral e o regimento de 

1548. In: Clio – Revista de pesquisa histórica. Pernambuco: UFPE, n° 29.1, 2011. 
66

  Regimento que levou Thomé de Souza, Governador do Brazil. In: SILVA; AMARAL. Op. Cit, p. 267.  
67

 PUNTONI. Loc. Cit 
68

 Ricupero aponta que apenas o Conde de Castanheira e o Conde de Linhares são grandes do reino com 

posses no Brasil. RICUPERO. Op. Cit, p. 263.  



  

29 

 

poderia dispor das terras de sua donatarias de acordo com suas vontades, inclusive 

favorecendo seus protegidos, arrendando-as.  

Esses favorecidos poderiam plantar cana de açúcar e fazer engenhos, ou criar 

gado, incentivando a produção econômica e a ocupação do território
69

. Essa lógica de 

favorecimento e distribuição de bens régios oriundos da administração do território 

português na América – estratégia típica da administração corporativa da monarquia 

portuguesa – forneceu as bases para o fomento da criação da elite colonial, que seria 

fundamental para a manutenção da soberania portuguesa no Brasil durante o período 

colonial.  
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CAPÍTULO 2 – APROPRIAÇÃO TERRITORIAL E CONFLITOS PELA POSSE 

DA TERRA NAS CAPITANIAS DE ITAPARICA E TAMARANDIVA E DO 

PARAGUAÇU 

 

Ao entender a criação das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do 

Paraguaçu como elementos colaboradores para normatização administrativa do Brasil 

colonial e não como instituições contrárias à organização do Governo Geral, não se 

pretende afirmar que o sistema administrativo da América portuguesa no século XVI, 

bem como de todo o império, fosse organizado de forma homogênea e que os cargos 

fossem ocupados da maneira como se observa no Estado burocrático liberal. Como 

descrito no capítulo I, a monarquia portuguesa se organizava através de um quadro 

político institucional que tinha no pluralismo político e administrativo uma forma de 

manter o poder político do Rei em todo seu Império Ultramarino, conjugando, além de 

estratégias administrativas diferentes, interesses políticos e sociais distintos.  

Apesar de o rei fazer uso de suas prerrogativas frente aos seus súditos de forma 

a conquistar o equilíbrio e a justiça no reino e, assim, atender à pluralidade dentro da 

lógica corporativista da administração monárquica lusa, essa diversidade poderia 

ocasionar conflitos que dificultariam o equilíbrio das relações dentro do reino. No 

território do Brasil, o bom logro da produção de açúcar e o aumento da importância da 

pecuária, fizeram com que a posse da terra fosse um elemento essencial para 

conformação de uma elite colonial brasileira
70

. Daí surgirem diversos conflitos pela 

posse e jurisdição de territórios, algo observado, também, no processo de constituição 

das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu. Esses conflitos podem ser 

observados tanto antes como depois da aquisição por parte das capitanias em questão de 

tal estatuto jurídico. Pretende-se, nesse capítulo, discutir as práticas e conflitos 

relacionados à apropriação do território no processo de constituição dessas capitanias. 

Assim, almeja-se relacionar a natureza das maneiras de se apropriar da terra prevista na 

constituição das capitanias com o contexto em questão, a fim de entender os conflitos e 

outras questões suscitadas pela implantação das capitanias em estudo. 
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O processo de ocupação territorial da América pelos portugueses no século XVI 

 

Uma das principais demandas do governo imperial português quanto à sua 

porção na América no século XVI era a ocupação desse território, algo necessário para 

o combate às incursões de franceses e ingleses na costa
71

 e à resistência indígena, bem 

como para tornar rentável a colônia do Brasil. Inseridas nesse processo estavam as 

capitanias alvo desse estudo. O estatuto jurídico dessas instituições está estritamente 

ligado à questão da terra, já que, como se viu, seja como sesmaria ou como capitania, 

sua criação pressupõe exige a existência de uma base territorial
72

. Assim, para 

problematizar as práticas de apropriação inerentes à constituição das capitanias, deve-se, 

primeiro, discutir o conceito de território. 

 Antes de tudo, deve-se ter em conta, como lembra Antônio Carlos Robert de 

Moraes, que o território não é um dado pronto, e que este não existe enquanto uma 

realidade natural, mas como o resultado da intervenção de um determinado grupo social 

sobre o espaço, ou seja, o território é o espaço em que relações sociais se desenvolvem e 

se “espacializam”
73

. Determinada área, assim, é apropriada e transformada de acordo 

com as ações do grupo social que a ocupa. Dessa maneira, as características que 

determinado território possui, só podem ser entendidas através do processo histórico, ou 

seja, de como determinada sociedade se relaciona com determinado espaço ao longo do 

tempo. Assim, para compreender a formação de um território, deve-se ter em conta as 

especificidades de seu processo histórico, ou seja, quais grupos sociais estão envolvidos 

na apropriação, e transformação do espaço e qual a lógica seguida para sua ocupação
74

. 

Portanto, para o entendimento da formação territorial da América portuguesa 

no século XVI, deve-se ter em mente as diversas especificidades do processo histórico 

da colonização do Brasil nessa centúria. Uma delas é o fato de que os portugueses, ao 

chegarem à América, se depararam com uma população autóctone, com costumes e 

práticas culturais bastante diferentes das suas. Apesar de momentos de entendimento, 

através da prática de escambo, as diferenças culturais interferiram de forma decisiva na 
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relação dos portugueses com os indígenas, ocasionando diversos conflitos
75

. A outra 

questão específica é a própria lógica da administração da Coroa portuguesa que, assim 

como no Reino, governou o espaço da colônia tendo que ter em conta, no seu governo, 

outros corpos como as câmaras, e as próprias capitanias hereditárias. Assim, entende-se 

que a lógica pluralista foi transferida para colônia, marcando a administração e a 

formação territorial da América Portuguesa. 

Para afirmar sua apropriação no território no Brasil, os portugueses tiveram que 

intervir nas territorialidades indígenas, tomando seus territórios, usando-os como mão 

de obra, tecendo alianças com algumas, construindo aldeamentos e fazendo 

descimentos. Porém, essas medidas frente aos nativos não eram tomadas, por parte dos 

portugueses, sem um amparo jurídico. Os colonos portugueses utilizavam o mecanismo 

da chamada “guerra justa” para legitimar o conflito com os indígenas e, dessa maneira, 

tomar suas terras, além de usá-los como mão de obras.  

Para entender como os portugueses se utilizavam da guerra justa, deve-se 

precisar que os indígenas e os portugueses possuíam estatuto colonial diferenciado. Os 

primeiros eram “estrangeiros”, enquanto os últimos (nascidos de pais portugueses) eram 

chamados de “naturais”. Os povos autóctones eram considerados “nações livres” 

vizinhas que tinham liberdade frente ao governo da Coroa de Portugal, devendo apenas 

respeito à religião e ao comércio
76

. Todavia, os portugueses usavam de qualquer 

pretexto para legitimar as guerra justas
77

 que, definida de maneira simplificada, 

consistia no confronto bélico iniciado contra os indígenas em função do desrespeito 

destes à fé e ao comércio, ou de sua hostilidade frente aos vassalos lusos
78

. Pode-se 

incluir as nações indígenas como entes que compõem a ordem corporativa portuguesa, 

pensando esta, no âmbito do Império Colonial. Os indígenas foram usados como mão de 

obra e tinham seus territórios retirados pelos portugueses, ávidos para consolidar o 

empreendimento colonial e a consolidação da soberania portuguesa em sua parte na 

América
79

. Porém essa prática era baseada, como descrito acima, em dispositivos 

jurídicos da Coroa, segundo os quais os ameríndios poderiam ser escravizados e 
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desapropriados territorialmente apenas quando não respeitassem os pilares básicos da 

colonização na América: a religião e o comércio.  

Assim, o uso social do espaço que formaria o Brasil foi marcado de forma 

decisiva pela maneira de “colonizar” dos portugueses. Robert de Moraes conceitua 

colonização como “a instalação do elemento externo que chega àquele espaço”
80

. Esse 

elemento externo passa a se estruturar na localidade, implantando nessa área os 

interesses desse agente exterior, a esse “centro difusor original”. Caso não houvesse 

esse centro difusor original, essa entrada do elemento externo seria apenas uma 

“migração de habitat”
81

.  

Dessa maneira, o território do Brasil foi formado pela lógica da colonização, ou 

seja, a implantação de uma ordem jurídica lusa moldada de acordo com os interesses de 

um elemento alienígena, qual fossem a Coroa portuguesa e a necessidade dessa de 

transformar sua porção na América em seu território. Outra característica do processo 

de colonização é que esse elemento externo necessitaria da afirmação bélica, sendo que 

determinadas estruturas já postas deveriam ser modificadas pela nova ordem. É o que 

podemos observar no Brasil no século XVI em que, apesar de se garantir juridicamente 

que os ameríndios fossem libertos da obediência ao governo português
82

, a presença 

colonizadora impôs aos últimos, a perda de sua terra, que era utilizada de acordo com as 

necessidades dos vassalos lusos com relação à agricultura comercial açucareira e 

implantação da pecuária e da subsistência, assim como estes escravizava os autóctones 

através da guerra justa
83

. Ou seja, os portugueses, no processo de implantação da lógica 

de colonização trazida do exterior, tiveram que interferir e modificar a estrutura social 

indígena já posta. Porém, não se deve pensar que a terra e o uso de mão de obra 

indígena para a agricultura, pecuária e defesa das realizações da colonização fosse uma 

política oficial da administração lusa, mas apenas uma forma em que se os vassalos 

portugueses encontraram para viabilizar a colonização do Brasil e que encontrou na 

legislação portuguesa, principalmente se pensamos na guerra justa, um meio para sua 

concretização. 
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Como dito antes, os indígenas eram um grupo que influenciava na lógica 

corporativa portuguesa na colônia, mas não o único. Outros corpos que tinham peso 

político no reino desembarcaram na América Portuguesa, tomando seu lugar na ordem 

social que se formava na colônia ao longo do século XVI. Apesar de não formarem um 

todo homogêneo e organizado, esses diferentes elementos foram essenciais para a 

manutenção da soberania portuguesa no território na América, pois traziam a lógica 

política e cultural de Portugal para o Brasil.  

Alfredo Bosi disserta sobre o significado etimológico das noções de 

“colonização” e “cultura”, mostrando que estas tem a mesma origem, já que no latim 

colo – matriz de colônia, como espaço que se está ocupando – significa “eu moro, eu 

cultivo”, sendo que seu passado é cultus (que apresenta dois sentidos, cultivar a terra e 

cultuar os mortos) e o particípio futuro, culturus (o que se vai trabalhar, o que se quer 

cultivar). Todos estão, portanto, ligados à terra; é na terra que se realizam as mediações 

simbólicas dos grupos sociais
84

. 

Portanto, para confirmar a reprodução da ordem social portuguesa dentro do 

novo território, a instalação das instituições que formam o todo da monarquia 

portuguesa e, por consequência, o translado da lógica cultural de Portugal para a colônia 

foi necessário para confirmar a presença e soberania lusa em sua porção na América. 

Assim, apesar dos diferentes entes que estavam inseridos na colônia, os que vinham de 

Portugal, como as câmaras, as donatarias e a entidades eclesiásticas traziam também a 

sua cultura entendida esta, de acordo com Bosi, como “o conjunto de práticas, das 

técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para 

garantir a reprodução de um estado de coexistência social”
85

. Dessa maneira, a 

imposição de aspectos culturais lusos frente aos indígenas brasileiros, um corpo a mais 

dentro do espaço da América portuguesa, era necessária à colonização.  

 Todavia, essa não era uma política oficial, e a Coroa não era um centro 

organizador desses diferentes corpos, mas possibilitava, através da liderança na 

conquista e da instalação de um aparato jurídico-administrativo, a vinda desses corpos 

para o novo espaço a ocupar. Afinal, demandas essenciais para a consolidação de uma 

elite na colônia, como o acesso à terra e à mão de obra (fosse a indígena ou a negra), 

tinha na estrutura jurídica da Coroa seu instrumento legitimador. Portanto, ao reforçar o 
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caráter corporativo da administração lusa, não se pretende diminuir o peso da Coroa e 

de sua administração na colônia, mas entendê-la como o poder que garantia a presença 

dos “poderes menores” que se instalaram e marcaram toda a colonização de Portugal
86

.  

Porém, os diferentes corpos que se instalaram na colônia trazendo a lógica 

cultural lusa, traziam, também, interesses distintos. Assim, vemos que a natureza 

conflitiva da ocupação territorial da colônia não se resumia ao embate entre portugueses 

e indígenas, mas também se materializava nos conflitos de jurisdição entre os próprios 

entes portugueses. No caso das capitanias em questão, podemos identificar alguns 

conflitos com relação à jurisdição das terras. Conflitos entre autóctones e portugueses, 

como no caso da capitania do Paraguaçu, surgida diretamente desse embate, e conflitos 

entre as próprias instituições do Reino que foram implantadas no Brasil, a exemplo do 

conflito visto entre a Câmara de Salvador e o donatário de Itaparica. A análise da 

influência desses diversos sujeitos no processo de constituição das capitanias em estudo 

oferece o entendimento acerca do papel das estruturas administrativas do Portugal 

Monárquico para formação territorial na colônia. Ao se atentar ao pluralismo e a 

presença dos autóctones como entes políticos atuantes no processo de constituição das 

capitanias em questão, este capítulo cumpre com um quesito apontado por Robert de 

Moraes como essencial para o entendimento da formação de um território, qual seja a 

atenção com as especificidades dos grupos sociais que ocupam determinado espaço.  

 

Práticas de apropriação do território e conflitos na capitania de Itaparica e 

Tamarandiva 

 

As ilhas de Itaparica e Tamarandiva se localizam próximas à cidade de Salvador. 

Como consta do capítulo 1, isso poderia ser fundamental para a decisão de instalar um 
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aparato administrativo na ilha, já que seria mais uma defesa para Salvador, centro 

administrativo da colônia. Outro reforço a essa hipótese para explicar a instalação da 

capitania de Itaparica e Tamarandiva está no fato de que o acontecimento decisivo para 

a instalação do governo geral do Brasil, qual seja, a morte do donatário da capitania da 

Baía de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho, ter acontecido em Itaparica
87

. 

Assim, a “guerra justa” estava legitimada e a doação da sesmaria, posteriormente 

transformada em capitania seria uma forma de combater os indígenas da ilha, além de 

uma forma de proteger o próprio centro administrativo da colônia. Todavia, a 

manutenção da sesmaria sob a posse do Conde de Castanheira e sua posterior conversão 

em capitania foi contestada pela Câmara de Vereadores de Salvador.  

As câmaras municipais foram importantes formas de organização do território da 

monarquia portuguesa e suas conquistas no ultramar. Sua constituição se dava através 

de uma eleição no local em que estas eram instaladas, eleição esta confirmada pela 

administração central, ou pelo senhor das terras em que a vila ou a cidade estava 

instalada. Maria Fernanda Bicalho lembra que, no Império ultramarino português 

existiam diversas formas de composição das câmaras, sendo que seu equilíbrio 

respeitava as diferentes configurações econômicas, sociais e políticas
88

.  

A Câmara de Salvador foi estabelecida em 1549, junto com a fundação da 

própria cidade. Assim como todos os órgãos concelhios, a Câmara de Salvador seria 

formada por membros escolhidos entre os “homens bons” locais, em eleições trienais
89

. 

Sobre os detalhes do processo de estruturação da Câmara de Salvador, pouco se sabe, 

pois os arquivos da cidade foram destruídos durante a invasão dos holandeses entre os 

anos de 1624 e 1625
90

. Affonso Ruy, escrevendo sobre a história da Câmara de 

Salvador afirma que esta era composta por  

2 juízes ordinários, 3 vereadores e um procurador da cidade, “eleitos 

anualmente pelas oitavas de dezembro por um corpo eleitoral, composto dos 

homens bons da Cidade, considerando-se como tais os elementos de maior 

destaque da terra e, mais tarde, os que tinham prestado serviços a causa 

pública
91

. 

                                                           
87

 PARAÍSO, Loc. Cit.  
88

 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. As câmaras ultramarinas e o governo do Império. In: 

FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima. O Antigo Regime nos 

Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001, p. 191-221. 
89

 Ibidem. BOXER, Charles R. O império colonial português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 2001. 
90

 SILVA; AMARAL. Op. Cit, p. 40. 
91

 RUY, Affonso. Op. Cit, p. 28.  



  

37 

 

Affonso Ruy também nos lembra da dificuldade em se estudar a Câmara de 

Salvador devido ao saque holandês
92

, o que não permite, por exemplo, a indicação dos 

nomes que ocuparam cargos na Câmara desde 1549, ano de sua fundação, até a invasão 

holandesa em 1624
93

. Porém, Ruy afirma que a primeira Câmara de Salvador foi 

escolhida pelo Governador Geral Tomé de Souza pelo fato da cidade recém-fundada, 

apesar de agregar os moradores da antiga Vila do Pereira, não possuir elementos que 

poderiam ser considerados como “homens bons”
94

.  

Rodrigo Ricupero lembra como a doação das sesmarias do Conde de 

Castanheira sofreu o embargo da Câmara
95

. Gabriel Soares de Sousa, em seu livro 

“Tratado descritivo do Brasil” de 1587, informa que a ilha foi doada por Tomé de Souza 

que 

sendo governador-geral do Brasil, deu de sesmaria a D. Antônio de Ataíde, 

primeiro conde de Castanheira, o que lhe Sua Alteza depois confirmou, e lhe 

fez nova doação dela, com título de capitão e governador; ao que veio com 

embargos a Câmara da cidade do Salvador, sobre o que contendem há mais 

de trinta anos, e lhe impediu sempre a jurisdição, sem até agora se averiguar 

esta causa
96

. 

Felisbello Freire se resume a informar que “houve um pleito judiciário entre o conde de 

Castanheira e a Câmara Municipal da Bahia”, que se opôs à jurisdição desse fidalgo 

sobre a Ilha cujo o resultado foi contrário à Câmara
97

. Affonso Ruy também indica que 

o parecer do rei foi favorável ao Conde, ainda que se deva considerar que a Câmara 

podeia ter continuado a se opor à decisão.  
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Ruy, assim como Ricupero, sinaliza que a oposição à posse pelo Conde de 

Castanheira começa quando estas foram doadas em sesmarias (o que inclui na contenda 

jurisdicional as terras do Rio Vermelho, que foram doadas como sesmarias em 1552, 

mas não foram inclusas no território da capitania). Segundo Ruy, a Câmara de Salvador 

teria como motivo para contestar a doação em sesmaria o fato de este não ter vindo 

morar em suas terras, bem como não aproveitá-las. O mesmo autor também lembra que 

o Governador devia consultar a Câmara quanto à doação de terras. Todavia, deve-se ter 

cuidado com as afirmações deste autor, pois essa obra tem um conteúdo encomiástico 

no intuito de homenagear a instituição da Câmara Municipal de Salvador 
98

. Porém, a 

afirmação de Affonso Ruy demonstra que a Câmara tinha participação quanto à 

distribuição de terras, podendo influenciar nas escolhas, bem como promover embargos, 

como ocorreu no caso de Itaparica e Tamarandiva na condição de sesmaria. 

A conversão em capitania não mudaria a posição de contestação da Câmara 

quanto à legitimidade posse das terras por Dom António de Ataíde. Afinal, com essa 

decisão, a jurisdição das Ilhas não seria mais da capitania (pertencente à Coroa desde 

1549) da Baía, por consequência, da cidade de Salvador. A confirmação de que as ilhas 

de Itaparica e Tamarandiva eram de jurisdição da capitania da Baía de Todos os Santos 

está na carta de doação da mesma capitania. Esta define que a capitania tinha um 

território  

de cyncoenta legoas de terrãa na dita costa do brazill, as quais começarám na 

ponta do Rio S. Francisco e correram para o sul, até a ponta da baya de todos 

los Santos entrando nesta terrãa e demarquaçam dellas toda a dyta baya de 

todos los santos e alargura de pomta a pomta se contará nas ditas cyncoenta 

legoas, e não havendo dentro no dyto limite as dytas cyncoenta legoas ser-

lhe-a entregue a parte que para comprimento dellas falecer para a banda do 

sul as quais cyncoenta legoas se entenderam e serem de larguo ao longo da 

costa entramdo na mesma largura pello certam e terrãa firme a dentro tanto 

quanto poder emtrar e for de minha Conquista e sendo caso que na frontaria 

(sic) e demarquaçam as dytas cyncoenta legoas aja algumas Ilhas ey por bem 

que sejam desta Capytania e anexas a ella sendo até dez legoas ao mar da dita 

costa da qual pellas sobredytas demarquaçoens...
99

. 

 

Portanto, todas as ilhas ao longo das cinquenta léguas de costa pertencentes à 

Capitania da Baía de Todos os Santos eram de jurisdição da mesma, confirmando que 

Itaparica e Tamarandiva eram da alçada da antiga donataria de Francisco Coutinho, que 

no período da doação da sesmaria, já estava convertida em capitania real. Uma câmara 
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de uma vila ou cidade só poderia ter jurisdição sobre terras das capitanias em que está 

localizada. Dessa maneira, com a conversão das terras em capitania, a Câmara de 

Salvador perdia qualquer poder de interferência sobre as ilhas antes pertencentes à 

capitania real da Baía de Todos os Santos, e Dom António de Ataíde teria liberdade de 

gerir sua capitania, respeitando, somente, as obrigações estipuladas no foral, além de, 

como dito antes, não precisar doar sesmarias dentro de suas capitanias, nem precisar do 

aval da Câmara de Salvador, por se tratarem de terras pertencentes ao morgado. O 

embargo da Câmara poderia ser motivado por algumas perdas que a transformação das 

ilhas em capitania acarretaria como a possibilidade de arrecadação, já que Itaparica era 

povoada antes da sua doação como sesmaria e a posterior conversão em capitania
100

, 

sendo que a transformação das ilhas em donatarias acarretaria na perda de mais uma 

fonte de impostos para a Câmara de Salvador. A decisão em transformar as ilhas em 

uma capitania pode demonstrar, também, a preferência da Coroa pelo poder senhorial 

em detrimento ao poder concelhio no que toca ao controle do território de sua colônia 

na América.  

A única informação de que os Ataídes tiveram alguma jurisdição sobre as 

terras de sua capitania ainda no século XVI é a presença de seus loco-tenentes
101

, João 

Fidalgo e Cosme Garção
102

. Além deste, têm-se notícia de que, ainda no século XVI, 

alguns indivíduos ligados à colonização portuguesa moravam na capitania em questão. 

Não se encontrou nenhum documento que indicasse o regime dos aforamentos, 

conquanto, a especificidade da capitania leve a acreditar que este tenha sido a forma por 

meio da qual outros indivíduos tiveram acesso às terras da donataria. A doação em 

sesmarias oferecia ao beneficiado um atestado de distinção. Porém, na sociedade que se 

formava pautada na monocultura açucareira e na pecuária, tornava-se essencial, para a 

instalação dos colonos, o acesso à terra que se tornava importante também no sentido 

estritamente econômico. Nesse caso, as terras de Itaparica e Tamarandiva também 

possuíam valor, pois permitia a criação de gado, cultivo de plantações e até instalação 
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de engenhos, possibilitando o enriquecimento de alguns indivíduos com maior capital, 

bem como a sobrevivência de outros com menor poder econômico
103

.  

Mesmo com a confirmação da posse da capitania, nem Ataíde e nem seus 

descendentes fundaram vilas na capitania
104

. Itaparica e Tamarandiva conheceu como 

forma de organização administrativa territorial no primeiro século da colonização 

apenas a “freguesia”. Esta era uma unidade territorial eclesiástica que consistia no 

domínio jurisdicional de uma paróquia. A freguesia acabava sendo uma das mais úteis 

formas de organização do território do Império
105

. Os moradores da região da freguesia 

eram assistidos pelas paróquias através dos sacramentos, garantindo a religião para os 

indivíduos, perpetuando assim, a ordem sociocultural portuguesa em seu Império 

Ultramarino
106

. Em Itaparica foi constituída, no século XVI, a freguesia de Bom Jesus 

da Vera Cruz de Itaparica
107

 que, junto com a instalação de uma missão jesuítica 

instalada na ilha em 1560 pelo Padre Luís de Gram junto com os tupinambás, 

demarcava a presença da Igreja na capitania
108

. A freguesia, portanto, era mais um 

elemento da estrutura administrativa régia que influenciaria na ocupação do espaço da 

capitania de Itaparica e Tamarandiva
109

, sendo uma contribuição indireta para a 

concretização da colonização da América Portuguesa.  

 

 

 

                                                           
103

 Ibidem, p. 173-243.  
104

 Nenhuma vila foi fundada em Itaparica enquanto Portugal exerceu domínio político no território do 

Brasil. Para uma síntese do processo de instituição de municípios na Bahia ver: SEP 56: Evolução 

Territorial e Administrativa da Bahia. Salvador: SEI, 2001, p. 24. 
105

 SILVA, Ana Cristina Nogueira da; HESPANHA, António Manuel. O Quadro Espacial. In: 

MATTOSO, Op. cit, p. 38. 
106

 Ibidem. p. 47-71. HESPANHA, SANTOS. In: MATTOSO, Op. Cit. p. 351-366. 
107

 A única informação encontrada por esses estudo a respeito da freguesia na capitania de Itaparica e 

Tamarandiva fundada dentro do recorte cronológico da pesquisa é de Cândido da Costa e Silva em seu 

livro Os Segadores e a Messe. SILVA, Cândido da Costa e.  Os segadores e a messe: o clero oitocentista 

na Bahia. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo; Edufba, 2000, p. 68. 
108

 NUNES, Op. Cit, p. 270. 
109

 Apesar de instituições distintas e, em determinador momentos do período colonial ter havido conflitos 

entre as duas, Igreja e Coroa seguiam a mesma lógica social e cultural ibérica (importante para tentativa 

de imposição desta frente às sociedades e culturas indígenas), além de possuírem interesses políticos 

consonantes, formalizado na instituição do padroado. A colônia era um espaço em que a Coroa abria para 

a Igreja, instituição legitimadora da conquista e da própria monarquia, se consolidar no novo mundo. 

SILVA, Cândido da Costa. Op.Cit, p. 47-71. SANTOS, Fabrício Lyrio. Aldeamentos jesuítas e política 

colonial na Bahia, século XVIII. In: Revista de História da USP. São Paulo: n. 156, 1° semestre de 2007, 

p. 107-128. 



  

41 

 

Apropriação territorial e conflitos na capitania do Paraguaçu 

 

Ao relacionar os diversos entes na constituição das capitanias de Itaparica e 

Tamarandiva, este capítulo não pontuou com ênfase a questão indígena devido à 

pesquisa não encontrar dados acerca dos indígenas nas ilhas que compunham a já citada 

donataria no período estudado (século XVI), apesar da presença dos tupinambás na ilha, 

que provocaram a morte do antigo donatário da Baía de Todos os Santos e da 

preocupação da Coroa com relação a estes. O rei Dom João III afirma no item 6 do 

regimento do governador geral Tomé de Souza que foi 

informado que a gente que serve a dita terra da Bahia é uma pequena parte da 

linhagem dos Tupinambás e que poderá haver delles nella de cinco até seis 

mil homens de peleja, os quaes accupão ao longo da Costa para a parte do 

Norte até Tatuapara, que são seis leguas e pelo sertão até entrada de 

Peraxuim, que serão cinco leguas e que tem dentro da Bahia a ilha de 

Itaparica e outras trez mais pequenas povoadas da dita nação [...] pelo que 

cumpre muito ao serviço de DEUS e meo os que assim alevantarão e fizerão 

que merecerem serem castigados com multo rigor; portanto vos mando que 

como chegardes a dita Bahia, vos informeis de quaes são os gentios que 

sustiverão a paz e os favorecereis de maneira que, sendo-vos necessaria sua 

ajuda, a tenhaes  certa. E tanto que a dita cerca for preparada e estiverdes 

provido do necessario e o tempo vos parece disposto para isso praticareis 

com pessoas que o bem entendão a maneira que tereis para castigar os 

culpados e mais vosso salvo e com menos riso da gente poder ser. E como 

assim tiverdes praticado, o poreis em ordem destinando-lhe suas aldeias e 

povoações, matando e captivando aquella parte delles que vos parecer que 

basta para o seu castigo e exemplo de todos e dahi em diante pedindo-vos a 

paz lh’a concedereis dando-lhe perdão. E isto será porém, com elles ficarem 

reconhecendo sujeição e vassalagem com encargo de darem cada anno alguns 

mantimentos para a gente da povoação; e o tempo que vos pedirem paz 

trabalhareis por haver a vosso poder alguns dos principaes que forão no dito 

alevantamento e estes mandareis por justiça enforcar nas aldeias donde eram 

principaes
110

.  

 

A transcrição desse item indica também que o combate aos indígenas foi 

percebido como necessário pelo governo da Coroa para continuidade da soberania 

portuguesa no território, impulso da expansão da fé católica no novo mundo e da 

utilização dos autóctones como mão de obras, porém, sempre seguindo a recomendação 

da “guerra justa”. A sujeição, através da escravidão, seria o destino dos gentios que 

atacassem os súditos da Coroa
111

.  
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A consolidação da colonização em volta da recém-instalada cidade de Salvador 

não foi instantânea e precisou, fundamentalmente, do aparato militar. Os tupinambás 

moradores da ribeira do rio Paraguaçu se revoltaram no final do ano de 1555. Dom 

Álvaro da Costa, filho do governador Dom Duarte da Costa liderou a guerra contra os 

autóctones, derrotando-os. Assim, pelos serviços prestados à Coroa na colônia, como a 

“pacificação” dos tupinambás, Dom Álvaro da Costa recebeu as terras. Segundo o 

próprio sesmeiro que viraria donatário, sua terra estava em guerra,
112

 o que não permitia 

o aproveitamento das terras, ou seja, sua terra ainda sofria com a resistência indígena. 

Dom Álvaro empreendia combate aos tupinambás em um contexto marcado pelo 

embate entre os agentes da colonização portuguesa e os indígenas já que, na região do 

recôncavo da Baía de Todos os Santos, à beira do Paraguaçu, houve, em 1558 e 1559, 

diversos ataques a colonos por parte dos autóctones na região, revoltas estas que foram 

reprimidas por Mem de Sá, sucessor do pai de Dom Álvaro da Costa no ofício de 

governador geral. Segundo Puntoni, mais de trezentos portugueses e cerca de quatro mil 

índios aliados, retirados de aldeamentos no litoral foram mobilizados para “pacificação” 

de uma região de interesse para os colonos, devido à fertilidade das terras à beira do 

Paraguaçu
113

.  

Portanto, a tomada da sesmaria que, em 1565, se tornaria capitania só foi 

possível através da repressão à resistência indígena. O indígena era um ente político 

ativo na colonização, que negociava, se tornava aliado ou inimigo, tanto que muitos 

eram utilizados para o combate dos chamados “índios bravios”. Por isso, a atenção a 

estes por parte dos portugueses em suas ações colonizadoras era necessária, seja no 

combate, ou na catequização. Percebe-se, então que a constituição da capitania do 

Paraguaçu poderia ser útil para Coroa no sentido de impor a presença portuguesa no 

território, tomando para esta a terra habitada por tupinaês que também poderia ser 

escravizados através do instrumento jurídico da “guerra justa”. Desta forma, em sua 

constituição, as capitanias forneciam dois elementos que tornaria rentável a colonização 

desse território
114

.  
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Outro fato interessante envolvendo a constituição dessa capitania é a doação da 

sesmaria de Egaz Muniz Barreto feita em 1562. A sesmaria de Egaz era  

uma légua, e meia de terra de Sesmaria no Rio de Parassu da banda de 

Jaguaripe, a qual se começará do porto de Magiba, que é defronte da Ilha dos 

Franceses indo pelo Rio acima, assim, e da maneira, que o rio corre, e outra 

légua e meia de largo, que também começará do próprio Porto de Magiba 

para o Sul com as aguas, que na dita terra estiverem, [...] 
115

. 

Conforme a transcrição acima, se observa que a doação de Egaz Muniz Barreto 

se localizava dentro do território da ainda sesmaria de Dom Álvaro da Costa. Não era 

permitida a doação de uma sesmaria dentro de outra sesmaria. Essa situação se manteve 

até o ano de 1565, quando a sesmaria de Paraguaçu foi convertida em capitania e a terra 

de Egaz Muniz Barreto confirmada
116

. Não se pode observar essa questão como um 

conflito, ainda mais quando se observa a ligação entre a família Costa e a família 

Barreto, algo que será debatido com mais atenção no capítulo 3. Essa situação pode ser 

encarada como uma ilegalidade, corrigida com a conversão em capitania, viabilizando, 

assim, a instalação de mais súditos portugueses na região com a distribuição de 

sesmarias, já que não haveria como Dom Álvaro ocupar satisfatoriamente todas as 

quatro léguas.  

Assim como na capitania de Itaparica e Tamarandiva, o Paraguaçu foi 

administrado no Brasil pelos loco-tenentes dos Costas. Primeiramente, o sobrinho de 

Dom Duarte da Costa e primo de Dom Álvaro, Fernão Vaz da Costa, assumiu essa 

posição sendo substituído, posteriormente por Pedro Carreiro
117

. Entre as décadas de 

1570 e 1580, foram doadas mais de uma dezena de sesmarias na capitania, o que prova 

a eficiência da capitania quanto à distribuição de terra. 

Assim, para entender a apropriação territorial na constituição das capitanias de 

Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu, não se deve, apenas compreender o que estava 

previsto nos instrumentos jurídicos das doações, mas dialogar esta normatização com a 

dinâmica histórica desses territórios. Esta mostra que outros entes políticos, além da 

nobreza senhorial e do Rei, estavam envolvidos nesse processo: em Itaparica e 

Tamarandiva, a Câmara de Salvador, e os indígenas no Paraguaçu. Em Itaparica e 

Tamarandiva, destaca-se o conflito de dois corpos da ordem monárquica portuguesa: o 
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concelhio (câmara) e o senhorial (o donatário), sendo necessária a intervenção do ente 

mais forte, qual seja, o rei, o pater famillias, a quem competia usar do atributo da 

soberania para obter o equilíbrio e justiça nas ilhas das capitanias. Nestas também se 

instalou, no século XVI, a freguesia de Vera Cruz, marcando a presença do poder 

eclesiástico. Na região das duas capitanias alvo desse estudo a presença indígena 

obrigou os portugueses a se imporem através da violência e da catequese. Assim, os 

indígenas se demonstram, nesse processo, como mais um elemento para a equação que a 

Coroa devia resolver para consolidar a colonização lusa na América. 
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CAPÍTULO 3 – COLONIZAÇÃO E DINÂMICA SOCIOECONÔMICA NAS 

CAPITANIAS DE ITAPARICA E TAMARANDIVA E DO PARAGUAÇU 

 

 Neste capítulo, pretende-se abordar a dinâmica social e econômica das capitanias 

aqui em estudo. Pretende-se identificar os indivíduos que foram agraciados com 

benesses provindas das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu. Junto 

com a identificação destes, será feito um esforço de coleta de informações acerca de 

cada um, apontando sua posição social e relação com os donatários e com o governo da 

Coroa. 

 Esse esforço tem por objetivo entender como as doações de terra nas capitanias 

em questão contribuíram para a colonização do território, permitindo a instalação de 

indivíduos ligados à ordem lusa que se instituía nas terras brasílicas. A formação das 

duas capitanias possibilitava o acesso a terras e a mão de obra escrava indígena já que, 

como vimos no capítulo anterior, a região da Baía de Todos os Santos, onde se 

localizavam as capitanias, era povoada por muitos nativos. Dessa maneira, o objetivo do 

capítulo é entender como as duas capitanias, dada as suas especificidades históricas, 

permitiram a instalação de diversos indivíduos em um território sob a influência do 

poder donatarial concedido a dois sujeitos de importância considerável no Reino como 

Dom António de Ataíde, e Dom Álvaro da Costa. A escassez das fontes na coleta de 

informações acerca da ligação de todos os indivíduos identificados com os donatários e 

a administração colonial não permitiu confirmar a consolidação de redes clientelares nas 

duas capitanias, porém a análise dos sujeitos moradores das capitanias terá em seu 

horizonte este conceito devido à importância que estas redes tiveram para a colonização 

do Brasil quinhentista. Outro fato que permite entender a formação social das capitanias 

de acordo com a noção de redes clientelares é o fato de que as capitanias em volta dos 

donatários ofereciam benesses como terras e cargos que poderiam ser aproveitada por 

outras pessoas, de preferência, por indivíduos ligados à administração colonial e à 

família dos donatários. 

Esses indivíduos com acesso a terra e a uma possível mão de obra escrava 

indígena poderiam aproveitar as terras economicamente, o que permitiria a ocupação 

territorial e contribuiria para a manutenção da posse de Portugal sobre as terras do 

Brasil. Ou seja, a doação das capitanias possibilitava o fornecimento de condições para 

a instalação de colonos em uma região central para a colonização do Brasil, qual seja, o 
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recôncavo da Baía de Todos os Santos, onde se localizava Salvador, centro da 

colonização da época. Assim, a indicação de como a doação dessas capitanias 

incentivava o aproveitamento econômico e à formação de uma sociedade ligada à elite 

colonial na região, demonstra que as capitanias objeto deste estudo colaboraram para a 

progressiva normatização da administração portuguesa na sua parte na América. 

 

As redes clientelares e a formação da elite colonial no Brasil quinhentista 

 

O livro de Rodrigo Ricupero “A formação da elite colonial” é uma excelente 

análise acerca da formação da sociedade colonial quinhentista, pautada na necessidade 

da constituição de uma elite favorecida com bens régios como terras e ofícios
118

. Essa 

noção é interessante para esta pesquisa que tem como objeto duas capitanias, ou seja, 

duas estruturas jurídicas e institucionais ligadas à administração colonial e que previam 

o acesso legal às suas terras por parte de outros indivíduos que não os donatários.  

 Estes eram beneficiados pela ordem colonial que chegava ao território, habitado 

apenas por nativos, com o objetivo de montar uma estrutura social em que o topo seria 

ocupado por aqueles que se predispusessem a obedecer à lógica sociocultural 

portuguesa. Esta atitude facilitaria, inclusive, a obtenção de privilégios obtidos através 

de serviços prestados à Coroa, a chamada mercê. Àqueles que não se predispusessem a 

aceitar essa ordem, seriam sujeitados ao grupo responsável por manter essa ordem. No 

caso do século XVI, podem-se incluir os indígenas que resistiram a essa lógica e que 

foram escravizados através do mecanismo da guerra justa
119

.  

Apesar dos vassalos do reino chegarem ao Brasil tendo como parâmetro de 

ordem social a estrutura estamental monárquica portuguesa, a colonização da América 

Portuguesa apresentou especificidades. Desde a instalação das capitanias donatárias, 

primeiro esforço mais sistemático da Coroa em colonizar o Brasil, percebeu-se o pouco 

interesse de pessoas de alta extração do Reino pelo Novo Mundo, lembrando que o 
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próprio sistema pensado pelo Conde de Castanheira e apoiado pelo Rei foi destinado 

aos “grandes do Reino”. Porém, estes não se interessaram, ficando as capitanias 

hereditárias nas mãos de indivíduos de pequena nobreza
120

.  

 Apesar de ser governada pelo mesmo Rei, a estrutura social que se formou no 

Brasil era diferente da que se formou em Portugal, mas não independente. Bourdieu 

indica que determinado grupo social pode estar em uma condição social inferior em 

determinada estrutura social, mas assumir uma posição superior ao ser confrontado com 

a realidade total de outra estrutura
121

. Pode-se ver que essa conclusão de Bourdieu se 

aplica à sociedade que se formava na América Portuguesa quinhentista, já que 

indivíduos de uma pequena nobreza, ou muitos que sequer possuíam foro de fidalguia, 

poderiam chegar ao topo da estrutura social que se formava na colônia, participando da 

administração, das guerras de conquista, ou se ligando, de alguma maneira, a indivíduos 

que possuíam a capacidade de conceder benesses reais, como donatários
122

. 

  Bourdieu em “Condição de classe e posição de classe” indica que se deve 

analisar uma estrutura social não de forma estática, mas através de um “corte 

sincrônico”, para apreender o sentido da trajetória social
123

. Esse método é essencial 

para reconhecermos, na trajetória social de um grupo, situações de mobilidade. A 

prestação de serviços à Coroa, por parte dos colonos e dos agentes da Coroa traria 

benefícios que poderiam ser aproveitados tanto na colônia como no Reino
124

. Muitos 

aproveitaram seus benefícios se estabelecendo no Brasil, acumulando poder econômico 

e prestígio social dentro da colônia.  

Como dito antes, alguns desses indivíduos não pertenciam a círculos 

nobiliárquicos portugueses, ou faziam parte de uma pequena nobreza mas, ao se 

instalarem no Brasil, poderiam achar o seu sustento e até ocupar uma posição 
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privilegiada no topo da estrutura social. Ronald Raminelli aponta, inclusive, os relatos 

de Pero de Magalhães Gândavo, que propagava as novas terras como uma grande 

possibilidade para que pobres pudessem obter melhores condições de vida através das 

riquezas materiais providas pela “Província de Santa Cruz” 
125

. 

Apesar das especificidades, a estrutura social que se formava na colônia estava 

estritamente ligada à metrópole, sendo que a distribuição das mercês possibilitava a 

continuação da ligação dos vassalos instalados na colônia com o rei de Portugal, 

vassalos estes beneficiados com as oportunidades que o envolvimento com a 

administração permitia
126

. Quanto aos indivíduos identificados na dinâmica 

socioeconômica das capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do Paraguaçu no século 

XVI, este trabalho entende que todos eram atrelados à lógica de formação da elite 

colonial, pois se aproveitavam de terras oriundas dos donatários, que pertenciam a 

estratos superiores da sociedade portuguesa, para tentar ascender socialmente dentro da 

colônia portuguesa na América. Portanto, é pertinente analisar as capitanias alvo desse 

estudo no sentido de entender até que ponto se deu s lógica clientelar nas donatarias, 

que poderiam sustentar ou ascender socialmente os indivíduos atrelados aos donatários, 

permitindo compreender como as capitanias contribuiriam, através dessas redes, para a 

dinâmica social e econômica na região das donatarias instaladas na Baía de Todos os 

Santos, seguindo Ricupero no entendimento que a formação de uma elite colonial foi 

essencial para a manutenção da soberania portuguesa em sua parte na América
127

. 

 

O primeiro donatário de Itaparica, Dom António de Ataíde, o Conde de 

Castanheira, e sua ligação com a colonização do Brasil 

 

Dom António de Ataíde, o Conde de Castanheira, primeiro donatário de 

Itaparica e Tamarandiva, possuiu, em seu percurso dentro da Corte, uma estrita relação 

com a colonização do Brasil quinhentista. Desde a década de 1530, participava da Corte 

do Rei Dom João III, recebendo diversos ofícios importantes como os de embaixador da 

França (em missão extraordinária) no ano de 1530, e de Vedor da Fazenda Régia, em 
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1532.
128

 Ocupando o cargo de vedor,
 
que lhe dava grande prestígio

129
, tornou-se uma 

figura de confiança do Rei de Portugal Dom João III.  

Este último tinha confiança no já referido Conde, recorrendo com frequência ao 

parecer do mesmo com relação a questões governativas
130

, inclusive, como observado 

nos capítulos anteriores, com bastante envolvimento nas questões relativas à 

colonização da América Portuguesa. A sugestão de dividir o Brasil em doze donatarias 

foi de António Ataíde, lembrando que, entre os anos de 1530 e 1532, a expedição 

exploratória na costa fora liderada por seu primo, Martim Afonso de Sousa
131

. O mesmo 

Martim Afonso de Sousa fora beneficiado com a capitania de São Vicente, vizinha à de 

Santo Amaro, que tinha como donatário Pero Lopes de Sousa, também primo de Ataíde 

e irmão de Martim Afonso de Sousa
132

. 

Tudo isso mostra como Ataíde seguia a lógica clientelar da sociedade estamental 

portuguesa, desde o primeiro esforço sistemático da colonização do Brasil no século 

XVI, qual seja, o sistema de capitanias hereditárias. Ou seja, em volta do Conde de 

Castanheira, dois de seus primos foram agraciados por terem ajudado o Rei no que 

tocara à colonização do novo mundo. Estes, com duas capitanias no Brasil, poderiam 

mobilizar seu agregados para a parte portuguesa na América, algo que aconteceu com 

Martim Afonso de Sousa que, mesmo não assumindo pessoalmente sua capitania, 

mobilizou indivíduos a ele ligados para povoá-la e ocupá-la, e isto numa capitania que 

se sobressaiu social e economicamente dentre as outras
133

. Essa teia de relações em 

volta do Conde de Castanheira mostra como o reino precisava alimentar essas redes 
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através das mercês. As mercês eram essenciais para a manutenção da sociedade 

portuguesa, permitindo que os súditos na América portuguesa permanecessem ao lado 

do rei o possibilitaria a perpetuação do poderio reinol. 

Essa tônica iria ser preservada no segundo momento de maior sistematização da 

administração no Brasil, que foi o advento do Governo Geral em 1549. Mais uma vez, 

António de Ataíde influi diretamente, indicando o indivíduo que ocuparia o cargo de 

Governador Geral do Brasil: seu outro primo Tomé de Sousa
134

. Na embarcação que 

chegou em Salvador em 1549. Além disso, este foi galardoado com diversas graças, 

fundamentais para sua trajetória de ascensão no reino
135

.  

Dessa maneira, percebe-se que o Conde de Castanheira, ainda que não tenha 

pisado no Brasil, era atento ao que acontecia na América Portuguesa, sendo um 

incentivador da colonização destas terras. Como vimos, esse incentivo era benéfico para 

ele e para o seu séquito, e poderia se estender, como se deu no caso da capitania de 

Itaparica e Tamarandiva. A ilha poderia ser mais uma fonte de renda para Ataíde e seus 

sucessores, já que estes poderiam faturar com o produzido em suas terras distribuídas a 

outras pessoas através do regime de aforamento. No período que vai de 1556 a 1600 

encontramos algumas referências a moradores da ilha. As informações são poucas, mas 

através delas procurou-se encontrar vestígios que possibilitem compreender a dinâmica 

social e econômica da capitania após a doação. 

 

Dinâmica social da capitania de Itaparica e Tamarandiva no século XVI 

  

As ilhas de Itaparica e Tamarandiva foram convertidas de sesmaria a capitania 

em 1556. Nenhum dos dois donatários do século XVI – Dom António de Ataíde, 

primeiro donatário e o seu filho homônimo e sucessor na donataria - vieram ao Brasil 

para assumir pessoalmente a donataria, mas a documentação indica a presença de loco-

tenentes (ou procuradores). Ricupero identifica dois que vieram ao Brasil no século XVI 

a mando donatário de Itaparica
136

, exercendo os poderes destes no território da 
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capitania. Os loco-tenentes poderiam se beneficiar com o cargo, se apropriando 

economicamente de terras, ou distribuindo estas de acordo com as demandas do 

donatário. João Fidalgo, um dos loco-tenentes, possuía uma ilheta próxima à ilha de 

Itaparica, enquanto o outro loco-tenente, Cosme Garção, era proprietário de um curral 

na própria ilha
137

.  

  Como apontado no capítulo 2, têm-se notícias, também, de uma missão jesuítica 

na ilha de Itaparica fundada em 1560 pelo padre Luís de Grã com os tupinambás
138

. Não 

encontramos informação alguma sobre a interferência de António de Ataíde, o Conde de 

Castanheira, na instalação da missão, mas provavelmente o mesmo não era contrário à 

presença dos jesuítas em sua ilha, bem como no Brasil. Isso porque a Coroa incentivou 

a vinda da Companhia de Jesus à colônia, basta lembrarmos de que esta veio para o 

Brasil na frota que trouxe Tomé de Souza em 1549. Os jesuítas viriam com a missão de 

converter os indígenas, algo que era apoiado pelo reinado de Dom João III, que em duas 

cartas que escreve sobre a Companhia mostra-se satisfeito com a sua atuação nas terras 

do Brasil, e pede que Dom Duarte da Costa ajude-a com o necessário
139

. Ao longo da 

história, têm-se notícias do confronto dos indígenas com os colonos pelo controle da 

mão de obra indígena.  

Luis de Grã, o fundador da missão, era ex-reitor de Coimbra, e veio na esquadra 

de Dom Duarte da Costa
140

. Este jesuíta era delegado do provincial da Companhia (mais 

importante figura da Companhia na época), o padre Diogo Mirão
141

, sendo contrário à 

posse escrava dos jesuítas, diferente da política iniciada por Manoel de Nóbrega, e que 

agradava os colonos, de permitir a escravidão do gentio. Não sabemos se o confronto 

entre colonos e jesuítas teve ressonância na ilha, porém sabe-se da presença dos 
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tupinambás, sendo estes, dessa maneira, uma mão de obra em potencial na ilha
142

. O 

catolicismo continuou influente na ilha, como atesta a já citada fundação da freguesia de 

Bom Jesus da Vera Cruz ainda no século XVI. Isso indica a presença de um 

considerável núcleo populacional na ilha, mas não encontramos nenhum documento que 

permita discorrer mais sobre o processo de constituição da freguesia em questão, 

impedindo o encontro de informações sobre indivíduos envolvidos na constituição da 

freguesia.  

 Outras pessoas foram identificadas como moradoras de Itaparica no século XVI 

e também exerceram atividades produtivas em que o elemento terra era fundamental. 

Tem-se informações encontradas a respeito de alguns deles nos documentos da Primeira 

Visitação do Santo Ofício ao Brasil. que desembarcou no Brasil 1591. Todos os 

indivíduos descritos a seguir tiveram informações a respeito de si encontradas nos 

documentos da visitação de Heitor de Mendonça Furtado. 

João Eanes da Costa, natural de Braga, era procurador de número de Salvador e 

lavrador, tendo uma roça em Itaparica, local onde morava
143

. Também lavradores eram 

Bento Rodrigues Loureiro, João D’Aguiar
144

, Manuel Lopes (marido de Guiomar 

Piçarra, cristã velha nascida em Portugal, processada pela inquisição) e Gonçalo 

Gonçalves. Este último também é indicado como pescador e aparece citado na confissão 

de Duarte da Costa, filho de João Eanes da Costa. Gaspar Nunes Barreto, cristão novo, 

nascido na Baía, marido de Ana Alveloa, mameluca, que também aparece no processo 

de Duarte da Costa, também é lavrador na ilha. Fora denunciado por um certo Pedro 

Carneiro por dizer blasfêmias e por, apesar de branco, aparecer com desenhos em seu 

corpo semelhantes aos dos gentios. Quando foi denunciado estava na casa de Heitor de 

Bairros, também lavrador na ilha. Em seu processo, consta que o mesmo morava na 
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fazenda de Gaspar Pacheco, que tinha um engenho de bois na ilha
145

. Este último era 

filho de Gomes Pacheco, que foi tesoureiro da alfândega de Lisboa, ofício responsável 

pela recolha de rendas aduaneiras do rei
146

, e portanto cargo de relativa importância. 

Todos eram vizinhos na ilha de Itaparica.
147

 Maria Pinheira, citada acima, denuncia dois 

outros lavradores da ilha: Gaspar Gomes (ex-alfaiate) e Diogo Monteiro (que já tinha 

exercido a função de sapateiro). O primeiro era padrasto de Maria Pinheira, cristão novo 

natural de Torres Novas (Portugal) enquanto o último era cristão velho, natural do 

Porto
148

.  

Quanto aos sujeitos elencados acima, que moravam na capitania e promoviam a 

ocupação desta, percebe-se que apenas os dois loco-tenentes, João Fidalgo e Cosme 

Garção, apresentam informações que atestam sua ligação ao donatário. A presença 

destes na donataria nos leva a entender que esta não estava abandonada e que havia 

algum nível de gerência desta. Assim, os processos de instalação da missão jesuítica, da 

freguesia e dos lavradores não poderiam ocorrer sem o aval dos verdadeiros donos das 

terras. 

Os processos da Visitação do Santo Ofício à Bahia permitiram a detecção de 

nove lavradores e de um dono de engenho. Somando estes com a presença dos loco-

tenentes, temos um foreiro e um dono de um curral de bois, totalizando doze 

indivíduos.
149

 Desses, apenas dois tinham algum envolvimento com a administração 

colonial e do Reino: João Eanes da Costa, procurador de número de Salvador, e Gaspar 

Pacheco, filho de um tesoureiro da alfândega de Lisboa. Somado com os loco-tenentes, 

que Ricupero classifica como “Familiares ou criados de membros da administração”
150

, 
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são quatro os indivíduos de alguma maneira envolvidos com o governo do Reino que 

moravam em Itaparica e Tamarandiva após a conversão em capitania. Havia um dono 

de engenho, Gaspar Pacheco, instalado em uma terra que, provavelmente era aforada, 

lembrando que o engenho era uma empreitada econômica de grande monta, podendo ser 

custeada apenas por pessoas de posse.  

Com relação aos lavradores, a falta de identificação sobre o que produziam 

dificulta discorrer sobre a posição social desses indivíduos. Caio Adan nos lembra que o 

termo lavrador dado a uma pessoa não indica que esta é pobre ou de baixa extração 

social já que, durante o período colonial, muitos sujeitos indicados como ‘lavrador’ 

eram proprietários de terras e/ou de escravos
151

. Ainda assim, eram todos sujeitos 

ligados à lógica sociocultural portuguesa (todos cristãos, sendo cinco cristãos velhos), e 

desenvolvendo atividades produtivas na donataria dos Ataídes.  

Ainda assim, pode-se confirmar a presença na capitania de quatro indivíduos 

considerados de elite (Cosme Garção, João Fidalgo, Gaspar Pacheco e João Eanes da 

Costa). A estes poderiam estar ligados outros lavradores, basta lembrarmos que Gaspar 

Nunes Barreto morava na fazenda de Gaspar Pacheco. A leitura das fontes e o 

cruzamento das informações fornecidas por estas dá a entender uma relação de 

comunidade entre esses indivíduos. Mesmo não incluindo de forma definitiva os 

lavradores como membros de uma elite, vemos que os mesmos estavam ligados a 

indivíduos que podem sim ser pensados como pertencentes ao topo da sociedade 

colonial (pensando de acordo com Ricupero, que inclui como elite colonial os sujeitos 

donos de engenho ou ligados à administração), permitindo sua ocupação territorial num 

contexto de formação da elite colonial.  

 

A família Costa  

  

 A relação dos Costas com a colonização do Brasil é mais tardia. Ela se inicia 

com a indicação de Dom Duarte da Costa ao ofício de governador geral, que passou a 
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ocupar a partir de 1552
152

. Porém, a relação da família Costa com a Casa Real vem de 

antes disso. Dom Álvaro da Costa, primeiro donatário da capitania do Paraguaçu, era 

filho de Dom Duarte da Costa e neto de Dom Álvaro da Costa, seu homônimo avô. Este 

último frequentara a Casa Real, ocupando o cargo de guarda-roupa e de camareiro que 

era, segundo Pedro Cardim, cargo de expressão
153

. Fora ainda embaixador de Portugal 

na Espanha
154

. Seu filho mais novo, Dom Duarte da Costa, armador do Rei, aceitou, 

como dito acima, o cargo de governador geral do Brasil, assumindo este cargo em 1552. 

Além do benefício próprio, o cargo de governador geral permitia que Dom Duarte da 

Costa favorecesse seus próximos. Exemplo claro disso são as benesses concedidas a 

dois familiares: seu filho Dom Álvaro da Costa e seu sobrinho Fernão Vaz da Costa. 

Dom Álvaro da Costa, neto do camareiro do rei de mesmo nome, e filho de Dom 

Duarte da Costa, por sua vez, chegaria ao Brasil com o título de armeiro-mor herdado 

do pai e do avô, tendo a experiência de ter servido ao rei na África
155

. Ao se estabelecer 

no Brasil, fora acusado, junto com seu primo citado acima, de má conduta pelo Bispo 

do Brasil, Dom Pero de Sardinha, em uma briga que envolvia as principais figuras da 

América Portuguesa: o bispo, apoiado pela Câmara de Salvador, e o governador geral, 

já que Dom Duarte da Costa se prontificou a defender seu filho
156

. A briga foi de 

tamanha importância que reverberou na Corte, fazendo com que o rei ordenasse a volta 

do Bispo Sardinha à Portugal, volta esta interrompida pelo naufrágio do barco que 
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levava o religioso, que acabou sendo morto pelos indígenas caetés, à altura do Rio 

Coruripe
157

.  

Como dito antes, Dom Álvaro da Costa foi a principal figura na repreensão à 

resistência indígena em Salvador e em seu entorno na década de 1550, tanto que ganhou 

como recompensa a sesmaria do Paraguaçu, sobre a qual ganharia anos depois o foro de 

donatário. Porém, parece que Dom Álvaro da Costa, assim como seu pai, Dom Duarte, 

desejavam alcançar maiores posições em Portugal, voltando os dois ao reino logo após 

o fim da gestão do 2° governador geral do Brasil. Mesmo assim, muitos dos indivíduos 

que vieram com os Costas ao Brasil ficaram na colônia, como o próprio Fernão Vaz da 

Costa, que, no período do governo de seu tio, ocupou o cargo de tesoureiro entre as 

décadas de 1550 e 1560
158

. Diferente do primeiro donatário de Itaparica e Tamarandiva, 

o donatário do Paraguaçu veio ao Brasil – apesar de não ter podido conhecer suas terras 

na condição de donatário. Dom Álvaro da Costa morreu em 1575, tomando posse da 

donataria seu filho Dom Duarte da Costa.  

 

Dinâmica social da capitania do Paraguaçu no século XVI 

 

 Como em Itaparica e Tamarandiva, na capitania do Paraguaçu tivemos a 

presença de loco-tenentes. Esta pesquisa conseguiu identificar apenas dois loco-tenentes 

no século XVI: o já citado Fernão Vaz da Costa, e o criado da família, Pedro Carreiro. 

O primeiro, além dos cargos ocupados anteriormente descritos, tomou para si uma ilha 

no rio Paraguaçu. Antonietta d’Aguiar Nunes afirma que o mesmo pretendia uma vila 

próximo ao rio Jaguaripe, não podendo concretizar sua vontade, pois morreria entre 

1567 e 1568
159

. Em seu lugar, assumira como loco-tenente Pedro Carreiro, que 

acreditamos ser criado dos Costas
160

. Este, além de tomar para si uma sesmaria perto do 

rio Guigaripe (Jaguaripe), fez ali diversas doações.  
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 Gaspar Rodrigues recebeu 3000 braças de terra na parte leste do território da 

capitania, sendo 1000 braças correndo pelo litoral, divisando-o, e 2000 braças indo para 

o sertão. A doação recomendava que Gaspar passasse gado para terra dentro de seis 

meses, além de ser manifestado o desejo de aumentar um engenho de ponte que este já 

tinha de frente ao Paraguaçu
161

.  

A sesmaria de Gaspar Rodrigues era próxima as posses de Egaz Muniz Barreto: 

a ilha dos Franceses e a sesmaria de “uma légua, e meia de terra [...] no Rio de Parassu 

da banda de Jaguaripe, a qual se começará do porto de Magiba, indo pelo Rio acima, 

assim, e da maneira, que o rio corre, e outra légua e meia de largo”
162

. Conforme a 

transcrição acima, se observa que a doação de Egaz Muniz Barreto se localizava dentro 

do território da ainda sesmaria de Dom Álvaro da Costa. Não era permitida a doação de 

uma sesmaria dentro de outra sesmaria. Essa situação se manteve até o ano de 1565, 

quando a sesmaria de Paraguaçu foi convertida em capitania e a terra de Egaz Muniz 

Barreto confirmada na donataria do Paraguaçu
163

.  

Egaz Muniz Barreto, que era escudeiro fidalgo e saiu da Vila de Machico (Ilha 

da Madeira) para ocupar suas terras no Brasil, era parente de Diogo Muniz Barreto. 

Além da coincidência de sobrenomes, quem apareceu frente ao escrivão das sesmarias 

com a confirmação da doação foi um criado de Diogo Muniz Barreto, alcaide-mor de 

Salvador
164

. Diogo Muniz Barreto foi, segundo uma queixa de moradores da cidade de 

Salvador feita no ano de 1554, à favor das ações de Dom Duarte da Costa e de seu filho 

Dom Álvaro sendo um dos oficiais que assinaram a carta enviada ao rei, manifestando 

apoio ao governador. A partir desse acontecimento, podemos ver uma relação amistosa 

entre a família Costa e a família Muniz Barreto, algo que pode ter reverberado na 
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concessão e manutenção das terras de Egaz Muniz Barreto dentro da posterior capitania 

de Dom Álvaro da Costa
165

. Já Gomes Rodrigues recebeu 1200 braças, 200 ao longo do 

mar e 1000 para o sertão. Além dessa, o mesmo recebeu mais 20 braças onde tinha uma 

casa, o que indica que o mesmo já tinha realizado melhoramentos na posse. A doação 

dessas terras regularizaria sua situação, sendo que este já tinha roças no local
166

.  

Belchior Dias Porcalho que, segundo Gabriel Soares de Sousa, era dono de um 

engenho na região de Paranamerim
167

, recebeu uma sesmaria na capitania de Dom 

Álvaro que tinha meia légua quadrada, próxima ao rio Jaguaripe, perto de uma região 

povoada por tupinambás
168

. Assim como nas de Belchior Dias Porcalho e Gaspar 

Rodrigues, também fora recomendado a Antão Gentil e Graça Álvares
169

, e a António 

de Paiva que se passasse gado para as terras obtidas
170

.  

Quanto aos indivíduos acima, sabe-se que Catarina Álvares era filha de Diogo 

Álvares Caramuru e Catarina Paraguaçu. Esta recebeu 5000 braças (2000 correndo pelo 

litoral e 3000 para o sertão), vizinhas às terras de Antônio Paiva que também tinha 5000 

braças (2000 correndo pelo mar e 3000 para o sertão) que divisava com as terras de 

Balthazar Barbosa (esta, porém, é a única informação acerca de terras deste último).  

António Paiva era casado com Felipa de Figueiredo, filha de João Figueiredo 

(fidalgo do Rei, natural de Faro, no Algarve) e de Apolonia Álvares, também filha de 

Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Mathias de Carvalhal Pereira recebeu uma 

sesmaria de 2200 braças (1600 para o sertão e 600 pelo mar), sendo vizinho da sesmaria 
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de Luisa Álvares e de Diogo Fernandes
171

. A doação recomendava que este deitasse 

gado na terra em um ano e meio
172

.  

Outras duas doações feitas em 1574 destinaram-se a Jorge Fernandes e João 

Fernandes Correia. O primeiro recebeu 1200 braças vizinhas às de António de Paiva, 

sendo 200 correndo pelo rio e 1000 correndo para o sertão, enquanto o segundo recebeu 

duas doações: 1500 braças (500 ao longo do rio e 1000 para o sertão), além da Ilha do 

Medo, para fazer pescaria
173

.  

A análise dos registros dessas primeiras doações feitas dentro da capitania do 

Paraguaçu permite tecer algumas considerações. A primeira, a presença de indivíduos 

nas terras antes mesmo delas serem doadas. Egaz Muniz Barreto recebeu sua sesmaria 

dentro da ainda sesmaria de Álvaro da Costa. A doação não foi contestada, mas 

confirmada com a elevação da sesmaria a capitania. Com relação às doações de Gaspar 

Rodrigues e de Gomes Rodrigues ocorreu algo semelhante, já que o primeiro já tinha 

um engenho nas terras recebidas, e o segundo tinha uma casa. A confirmação, ao invés 

da contestação, permitiria a permanência nas terras da capitania, de indivíduos que 

desempenhavam atividades produtivas nas terras (já que Gomes Rodrigues cultivava 

roças). Assim, vemos dois indivíduos que tinham posses e que confirmariam suas 

posições privilegiadas com o recebimento de sesmarias. Algo que também aconteceu 

com outros indivíduos que também já tinham gado na região. Essa confirmação indica 

que a doação das capitanias poderia contribuir como um elemento de controle da Coroa 

na região. 

A doação das terras incentivava que estes expandissem sua produção, além de 

evitar que o gado desses indivíduos estragasse as plantações de outros sujeitos, 

lembrando que todas as cinco doações em que se recomenda passar gado às terras 

possuem maior comprimento na direção ao sertão, o que permite afirmar que havia o 

desejo dos colonos em expandir a ocupação para o sertão, através da pecuária. Também 
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há a possibilidade que essa expansão pudesse servir para o apresamento de indígenas 

para o trabalho escravo.  

Por fim, vemos doações envolvendo familiares de Diogo Álvares Correia, o 

Caramuru, um dos primeiros moradores portugueses na Bahia, que tinha posição 

fundamental dentro da ordem colonial portuguesa
174

. Ou seja, as doações feitas dentro 

da capitania de Dom Álvaro da Costa para tais descendentes seria uma retribuição a 

uma família de uma pessoa importante posição na ordem colonial da América 

Portuguesa inclusive no que toca ao relacionamento com os indígenas, já que a mulher 

de Caramuru, Catarina Paraguaçu era uma tupinambá. As doações dos descendentes de 

Caramuru no Paraguaçu eram próximas das terras dos Rodrigues e dos Adorno que 

possuíam sesmarias na margem esquerda do Paraguaçu
175

. Paulo Adorno casou com 

Felipa Álvares, enquanto Afonso Rodrigues se casou com Magdalena Álvares, as duas 

filhas de Diogo Álvares Correia, o que indica a necessidade das famílias em manterem 

as terras conjugadas, bem como a tendência do rei em beneficiar indivíduos de 

prestígios e importância na colonização. O favorecimento a uma família importante 

também pode ser demonstrado na manutenção da doação de Egaz Muniz Barreto, 

parente de indivíduos participantes da administração colonial. 

Assim, vê-se que a capitania dos Costas se adequava às pretensões da Coroa, já 

que incentivava a ocupação do território com a doação de sesmarias. Essas sesmarias 

foram doadas a indivíduos que já possuíam atividades produtivas na região, como 

pecuaristas, lavradores e até um dono de engenho, ou seja, que possuíam posição 

privilegiada e que consolidariam sua condição ascendente na colônia. Esses indivíduos, 

que foram beneficiados com terras para o aumento de suas atividades, o que nos permite 

levantar a hipótese da formação de redes clientelares em volta dos donatários (hipótese 

não comprovada inteiramente devido à falta de documentos que baseasse essa 

afirmação). Porém, as doações feitas pelos loco-tenentes dos Costas mostra como a 

constituição da capitania contribuiria para a ocupação territorial e para a consolidação 

da posição privilegiada de indivíduos que podem ser considerados como pertencentes à 
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elite colonial em formação, sendo fundamentais para a manutenção da soberania 

portuguesa na colônia. 
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa sobre as capitanias de Itaparica e Tamarandiva e Paraguaçu 

empreendeu uma análise da constituição destas no século XVI, a fim de entender como 

dialogaram com a administração colonial portuguesa. A investigação sobre as 

especificidades que impulsionaram essa investigação revelou algumas questões 

interessantes a respeito da trajetória história dessa capitania, e de seus agentes, que 

foram apresentadas e debatidas ao longo das páginas desse trabalho. 

No capítulo 1, apresentaram-se as mencionadas “especificidades”, dialogando 

com o contexto em que elas estavam inseridas, bem como com a lógica sociopolítica do 

Reino de Portugal e seu Império Ultramarino. Analisar a posterioridade das doações 

frente às primeiras capitanias da década de 1530 foi importante, pois permitiu a 

confrontação desta com o contexto histórico em que a conversão das duas se inseria. 

Esse contexto é o da recém-instalação do governo geral, que tinha como objetivo 

incentivar a ocupação e o aproveitamento do território, algo por que a doação do 

território das capitanias na condição de sesmarias respondia apenas parcialmente, e que 

a conversão em donatarias (a outra especificidade) respondia completamente, 

principalmente quanto ao caso do Paraguaçu, que permitia a doação de sesmarias. 

Quanto ao caso de Itaparica e Tamarandiva, o aforamento era permitido, podendo 

contribuir para a ocupação das terras, já que essa forma de acesso à mesma foi muito 

utilizada no Brasil, ajudando na colonização desse território. A localização do território 

das duas, próximas à Salvador, poderia auxiliar na defesa e controle do recôncavo, um 

dos principais polos de produção e de população quinhentista, onde se localizava o 

centro da administração colonial, a cidade de Salvador. Assim, conclui-se que as 

capitanias em questão foram instrumentos a serviço da colonização lusitana no Brasil do 

século XVI. 

Entretanto, a apropriação dessas terras não seria feita apenas pela distribuição de 

sesmarias ou pelo contrato de aforamento, nem o poder senhorial era o único. Estes 

sofreriam com a oposição de outros corpos, como a Câmara de Salvador, que se opôs à 

capitania de Itaparica e Tamarandiva. Porém, a escolha das capitanias foi feita pelo Rei, 

que usou sua posição de cabeça da ordem monárquica para decidir pela continuação da 

jurisdição da ilha pelo donatário. Esta poderia ser conjugada com a religião 

(representada pela freguesia Vera Cruz instalada na ilha) para a organização da 
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população e a imposição da lógica sociocultural portuguesa, principalmente face aos 

indígenas que povoavam as capitanias e que poderiam servir de mão de obra para os 

empreendimentos ali lançados. Toda essa discussão foi necessária para mostrar como no 

processo histórico das capitanias durante o século XVI, outros poderes tiveram 

influência.  

Por fim, o terceiro capítulo demonstrou como as capitanias poderiam contribuir 

para a consolidação da colonização dos seus territórios de uma através da doação de 

cargos e terras. Os loco-tenentes organizavam as doações, permitindo que pessoas 

desenvolvessem atividades econômicas nas terras, o que contribuía para a ocupação dos 

territórios e incentivava o crescimento econômico desses indivíduos, garantindo, por 

consequência, uma maior dinâmica social e econômica nas terras. Isso pode demonstrar 

como o benefício a duas pessoas de relativa importância no reino de lotes donatariais no 

Brasil permitiria que esses pudessem usar sua influência para formar, com as benesses 

oriundas das donatarias, redes clientelares essenciais para a colonização do recôncavo. 

O caso de Itaparica e Tamarandiva é interessante, pois permite constatar que, se nem 

todos os indivíduos identificados pudessem ser considerados como de elite, eles eram 

ligados de alguma maneira a esta, fazendo parte da rede que era essencial à colonização 

e ocupação das terras. Quanto ao caso do Paraguaçu, é interessante demonstrar como 

muito dos indivíduos agraciados com terras na capitania eram criadores de gado, e como 

a pecuária pode ter sido útil para a expansão da colonização para o sertão já no século 

XVI. 

Pode-se entender, ao fim, que as capitanias de Itaparica e Tamarandiva e do 

Paraguaçu atenderam às demandas da Coroa no século XVI com relação a sua porção da 

América, permitindo a defesa, ocupação territorial e um maior dinamismo 

socioeconômico. Ao levantar a importância dessas capitanias para a colonização da 

Bahia no século XVI, além de pontuar questões relativas à importância das estruturas 

político-administrativa coloniais para o entendimento da História da Bahia, essa 

monografia cumpre seu papel como uma pequena contribuição à produção 

historiográfica baiana. 
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