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Resumo 

Esta comunicação propõe o estudo das redes mercantis, sócio-políticas e governativas 

das elites no projeto de exploração de Jacobina, primeira Vila fundada no sertão da 

capitania da Bahia no início do século XVIII. A análise se concentra na dimensão 

pluricontinental do Império ultramarino português, entendidos a partir de uma sociedade 

polissinodal e corporativa orientada por uma disciplina social católica.  A exploração 

dos sertões redimensionou as relações políticas e econômicas que envolviam as elites da 

Capitania da Bahia, uma vez que nos territórios das conquistas assegurou-se a 

autonomia das instituições como poderes concorrenciais, sobretudo no governo dos 

municípios, orientados pelo princípio do bem comum e da economia das mercês. A 

dinâmica econômica da Capitania da Bahia no Antigo Regime e aspectos políticos e 

sociais da formação das elites da terra no século XVIII, não podem ser entendidos, sem 

termos em conta as lógicas de exercício do poder local, a força das hierarquias sociais,  

da acumulação mercantil, assim como das redes de poder e alianças constantemente 

negociadas nos quadros do Império ultramarino e necessárias à interiorização da 

monarquia pluricontinental lusa. 
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Introdução 

O Império português teve como uma de suas principais características a 

circulação de pessoas nos quatro continentes, condição imprescindível para a política 

expansionista da Coroa e modeladora das experiências próprias dos povos envolvidos 

nas redes ultramarinas das conquistas (Alencastro, 2000; Boxer, 1969; Russel-Wood, 

2009; 2014). O estudo das elites do novo mundo consagrou-se como um tema de 

pesquisa bastante vigoroso, ampliando aspectos interpretativos das hierarquias sociais e 

do exercício do poder local que se forjaram na sociedade colonial. Alguns aspectos 

marcam a atuação dessas elites, tais como o ideal de enobrecimento, a busca pela 

hegemonia do poder político, a capacidade de continuamente prestar serviços à 

monarquia, a participação em redes mercantis, além é claro, do controle e da posse de 

terras e escravos. Contudo, não deixemos de reconhecer que a atuação das elites da 

América Lusa do ínicio do século XVIII, possuíam matizes diversas, que foram se 

desenhando no constante jogo de disputas que envolviam os senhores daqui, as 

instituições locais e a monarquia. O resultado disso foi percebido na geração de 

estratificações sociais e na acumulação de riquezas em um cenário onde o mercado era 

regulado continuamente por relações parentais e políticas (Fragoso, Almeida e Sampaio, 

2007, p. 20).  

O debate sobre a atuação das elites, insere-se ainda na perspectiva dos 

intercâmbios existentes entre o Centro e a Periferia no Antigo Regime. Até o século 

XVIII quando nos referimos ao ‘centro’ estamos designando um conjunto de 

instituições basilares das monarquias modernas, o qual, no caso português, se 

identificava com o rei, ou com as instituições ligadas à monarquia, a partir das quais 

emanavam-se os símbolos, valores e crenças que orientavam o reino e posteriormente as 

sociedades que se formaram nos enclaves ultramarinos. (Monteiro, 2003, p. 20) A 

ambição de ascenção hierárquica dos súditos americanos, tornou-se fundamental para a 

integração das elites à governabilidade do Império, via exercício do poder local, da 

economia do dom, da economia política dos privilégios e da disciplina católica que 

nutria a obediência amorosa à coroa (Fragoso, Gouvêia e Bicalho, 2000). O caráter 

corporativo da monarquia portuguesa, estava expresso na maneira como o poder real 

compartilhava “o espaço político com poderes de maior ou menor hierarquia” 

(Hespanha, 2000, p. 166), que resultou na vitalidade do grau de autonomia dos poderes 
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periféricos. Não surpreende assim, que esse modelo de organização do Império baseava-

se na ‘atribuição de ofícios e cargos civis, militares e eclesiásticos aos indivíduos 

encarregados de exercer o governo nas localidades, o que resultava em uma cadeia de 

hierarquias e jogos de poder que ampliavam os interesses metropolitanos, ao passo que 

fortalecia a atuação das elites em âmbito local. (Gouvêia, 2001). Isso era parte essencial 

para o funcionamento da monarquia pluricontinental e das redes sócio-políticas que 

movimentavam a administração da República, conferindo a estes indivíduos lugar 

privilegiado na condução da política e da economia. A ascensão aos cargos de 

governança, o controle da posse da terra e a posição central nos negócios de escravos e 

açúcar, eram prerrogativas para os anseios de enobrecimento e participação na 

economia mercantil. Além disso, as disputas para ocupar os cargos concelhos indicam 

que os mesmos eram espaços de distinção e hierarquização dos colonos e sobretudo 

facultava vias de negociação com a Coroa (BICALHO, 2001, p. 207; 2005).  

Elites e redes de aliança 

Pertencer aos estratos privilegiados da sociedade colonial, requeria também uma 

capacidade de integrar-se em redes de alianças. Geralmente assimétricas, as posições 

que os indivíduos ocupam nas redes, indica as desigualdades de acesso a bens 

simbólicos e materiais, mas sobretudo à capacidade de controle sobre o fluxo desses 

recursos. (Cunha, 2010, p. 120) Estas redes, por exemplo, podiam ser estabelecidas 

através de laços de parentescos que uniam estrategicamente, via casamentos, famílias de 

variadas localidades e diferentes graus de nobreza. Como veremos nesse texto, os laços 

de amizade e lealdade forjados, via parentesco ritual, como o compadrio, também 

fortalecia os pactos políticos, que conduziam alguns indivíduos a usufruir de condições 

especiais para atingir posições cimeiras na nobreza da terra. Esse foi por exemplo o caso 

do Coronel Pedro Barbosa Leal, Cavaleiro da Ordem de Cristo, Fidalgo da Casa Real, 

administrador das minas de ouro do sertão e ligado via compadrio ao Governador Geral 

do Brasil D. João de Alencastro.  

O pertencimento a uma rede favorecia, por exemplo, os contatos e a expansão de 

negócios. O fluxo econômico produzido com a exploração de ouro, do comércio de 

escravos e outros gêneros nos sertões da Bahia, certamente configurou um novo 

movimento mercantil, diferenciado daquele que era empreendido pela tradicional 

açucarocracia do recôncavo, isto teve desdobramentos na administração política e 
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econômica da Capitania da Bahia na primeira metade do século XVIII, justamente 

porque esses indivíduos lutavam por posições estratégicas nessas redes. Antônio Carlos 

Jucá de Sampaio, já havia salientado para o caso do Rio de Janeiro, que na primeira 

metade do século XVIII se delineava uma comunidade de homens de negócios, como 

resultado não somente da expansão do capital mercantil, estimulado pelas explorações 

auríferas, mas também pela formação de redes de negócios entre a capital fluminense e 

as Minas Gerais. (Sampaio, 2003; 2007, p. 227-264) No caso em questão, o movimento 

gerado pelo ouro foi fundamental para fomentar uma classe de negociantes que 

ultrapassou em termos econômicos e também políticos a antiga nobreza agrária 

fluminense que havia consolidado seu poder ao longo do século XVII. O que nos 

importa pensar, é como a elite baiana se comportou face ao processo de descobrimento 

das minas de ouro no sertão e qual o impacto desse processo nas relações econômicas e 

políticas estabelecidas entre o governo da Capitania e sua elite.  

Este texto, portanto, está centrado na investigação das redes que permitiu a 

alguns homens da elite a administração e controle das explorações de minas no sertão da 

Bahia. Como caso de estudo, escolhemos explicitar as redes do  Coronel Pedro Barbosa 

Leal, a partir de momentos pontuais de sua trajetória como administrador das minas de 

Jacobina, Tocambira e Rio de Contas. A última parte desse texto, visa apresentar um 

panorama social e demográfico das populações que estavam sob a administração desses 

agentes e envolvidos nas atividades de mineração. 

Esses indivíduos destinaram recursos, “às suas custas, com grande dispêndio da 

sua fazenda, trabalho de sua pessoa e riscos de vida
1
” para prestar serviços à Sua 

Majestade. Após a abertura oficial das minas de ouro no sertão de Jacobina em 1720, o 

controle da mineração, das populações adjacentes e a arrecadação do quinto se tornou 

uma questão das mais fundamentais para o governo da Capitania. Esse momento se 

apresentou como uma singular oportunidade para a ampliação de estratégias de poder e 

prestígio desses homens de elite e de suas redes de influência e negócios, resultante de 

um longo período de consolidação de seu poder econômico e identitário nas últimas 

décadas do século XVII.  

Mesmo que o ciclo do ouro, no século XVIII na Bahia, não tenha atingido a 

vultuosa importância que teve na Capitania das Minas Gerais, ainda assim, deve-se 
                                                                 
1
 AHU ACL CU005, Cx. 49, D. 4350 
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considerar que esse processo despertou a atenção da Coroa e foi objeto de constantes 

preocupações das autoridades locais (governo-geral e concelhos municipais). Na 

correspondência dos governadores e do Vice-rei com as tropas auxiliares e companhias 

de ordenanças, percebe-se constantes tensões que circundavam a exploração do ouro. 

Nesse sentido, havia um esforço para evitar os descaminhos e a subtração dos quintos 

devidos à fazenda real. Especialmente sob a administração do Vice-rei Vasco Fernandes 

César de Menezes, Conde de Sabugosa, encontramos muitas portarias que são 

imperativas com relação aos procedimentos de controle fiscal e mais ainda, de controle 

dos efetivos militares e da população do sertão. Como por exemplo, pudemos notar pela 

portaria expedida em 04 de Janeiro de 1734, para os oficiais de mílicias e justiça do 

distrito da Vila de Cachoeira, sob o comando do Tenente-coronel Francisco Barbosa 

Leal Souto-Maior. Neste documento, o Vice-rei é enfático em sua recomendação de que 

se devesse examinar todos os mineiros que descem das minas à cidade da Bahia, 

inclusive fiscalizando os barcos e as casas para prevenir de que não haja ouro em pó ou 

em barras que não tenham passado pela casa de fundição. (DH, 1947, V. 75, p. 242-243) 

As relações entre os Governadores e homens da elite retroalimentava o negócio 

das conquistas e a constituição de fortunas baseadas em terras e escravos. A montagem 

de uma rede de interesses e reciprocidades entre súditos e coroa reforçava as práticas de 

acumulação de riqueza, ao tempo em que fortalecia os laços de fidelidade na cadeia de 

poderes que se desdobravam desde o centro do Império Português, passando pela 

administração periférica e ecoava na atuação desses homens de confiança.  

A elite baiana vai ao sertão 

No século XVII a capitania da Bahia já era considerada como a cabeça do estado 

do Brasil, para isso concorria a proeminência do porto de Salvador no tráfico 

transatlântico, a atuação das elites locais, tanto na câmara, quanto na Santa Casa de 

Misericórdia, mas também a constante interação com o centro político do Império 

Ultramarino (Rae Flory, 1978; Russel–Wood, 1981;). As décadas de 1640 e 1670, 

ficaram marcadas pelo fim da guerra contra os neerlandeses, com a restauração de 

Pernambuco e o fim da união Ibérica. Esse momento assinalava uma singular atuação da 

coroa na história político-administrativa do Império Ultramarino, pautada sobretudo, 

pela dinamização de práticas e estratégias de concessão de mercês e privilégios aos 



6 | Hélida Santos Conceição, O sertão e o Império: Hierarquias sociais, trajetórias de elites e o projeto de 

exploração do sertão da capitania na Bahia no século XVIII  

 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

agentes envolvidos na complexa administração dos territórios das conquistas (Gouvêia, 

2001, p. 293-294).  

Thiago Krause analisou como a elite baiana esteve implicada nesse processo e 

dele saiu mais forte e consolidada. Enfatiza o autor, que o constante processo de 

ascenção social que marca a formação dessa elite no século XVII, esteve baseado não 

somente em estratégias familiares, mais em vultuosas prestações de serviços locais à 

monarquia. A predominância da açucarocracia nas posições de poder, que se mobilizou 

para defender seus próprios interesses, a fez agir como uma classe, consolidando-se 

como uma nobreza civil, com privilégios estamentais, que através da interação com a 

coroa e em aliança com a administração periférica (os governadores gerais e Vice-reis) 

assegurou a reprodução de agudas desigualdades políticas e sociais, em uma dinâmica 

constante e duradoura, atravessada por momentos de contínua recriação. (Krause, 2015) 

A concessão de sesmarias e terras no sertão, constitui-se também como uma 

condição fundamental na consolidação do poder das elites baianas e suas relações de 

influência e prestígio. Márcio Roberto Santos encontrou um total de 127 sesmarias 

doadas entre os anos de 1640-1750, mostrando que entre as décadas de 1670-1709 

foram concedidas 101 cartas de sesmarias para o interior da capitania, o auge ocorreu 

entre os anos de 1680 e 1689 com 42 doações. (Santos, 2010, p. 208).  Ainda segundo o 

relatório do desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio em 1675
2
, entre 10 e 12 

indíviduos seriam os donos da maior parte das terras da capitania, sendo agraciados com 

sesmarias de extenções continentais nas terras do sertão, com limites de demarcações 

um tanto quanto imprecisas.  

Esses dados podem nos indicar um claro processo de consolidação dessas elites, 

tendo em vista que a posse da terra era pressuposto básico da economia agrária no 

Antigo Regime, ainda que mercantil, a exploração da terra e do sobretrabalho de 

escravos e indígenas foi a base de reprodução do poder político e ecônomico das elites. 

Sabemos que nas terras do interior, a ocupação efetiva não ocorreu de forma imediata. 

Nas primeiras décadas do século XVIII a doação de cartas de sesmarias, consistiu mais 

como um reconhecimento oficial da prevalência das concessões de terras para membros 

da elite, significando uma clara demonstração de influência e prestígio desses homens 

                                                                 
2
 AHU, Bahia, LF, cx. 23, doc. 2737 (relatório do Desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, 1678). 

C.f. Krause, 2015, p. 121 e Márcio Roberto Santos, 2010, p. 198. 
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junto ao governo da capitania, do que sua efetiva ocupação. Mesmo que algumas dessas 

doações não tenham sido confirmadas pela coroa, ou mesmo que as terras tenham sido 

requeridas somente por se tratar de uma fronteira aberta, o fato é que a concessão de 

propriedades nas terras do sertão, traria repercussão ao longo dos anos seguintes, 

quando do advento da abertura das minas de ouro e a inadiavel decisão de criar vilas no 

interior da Capitania.  

A conquista do sertão requeria reiteradas ações e entradas ao interior do 

território, experiências que parcialmente se consolidaram no século XVII. Mesmo que 

bandeirantes e aventureiros desde a Bahia, Penambuco e da Capitania de São Paulo 

tenham tentado expedições de reconhecimento em direção ao sertão, com o objetivo de 

escravizar índios, achar ouro e obter qualquer tipo de lucro, numa ação de constante 

desbravamento do interior da América (Russel-Wood, 1999), o resultado disso foi 

possível de ser verificado somente no século XVIII, momento em que a guerra contra os 

barbáros já havia permitido razoavelmente a ocupação de zonas estratégicas, via ação de 

militares e o estabelecimento de arraiais. O sertão, adquire assim, vasta conotação 

diante dos interesses dos colonos na ampliação do controle e administração das terras e 

gentes que habitavam esse território. Segundo Russel-Wood, “Sertão não era uma 

palavra neutra”(2014, p. 179), os contextos nos quais a palavra aparece nas fontes 

coevas, nos remete a diversas conotações, personificadas a partir do lugar do caótico, da 

não civilização, potencialmente perigoso e hostil por ser habitado por populações de não 

cristãos. Do ponto de vista do poder político, o sertão era o lugar que desafiava as 

possibilidades de administração da justiça, da cristandade e da disciplina. Assim 

entendido, o sertão era a ‘ausência de limites’, por sua topografia desconhecida e 

geografia imprecisa, era constantemente o lugar daqueles que fugiam ao controle 

civilizatório que importava para a administração colonial.  

Nessas circunstâncias, cabe destacar a atuação do Governo geral no controle e 

constante comunicação com os oficiais das companhias de ordenanças. Esse foi 

certamente um dos expedientes que asseguravam em grande medida, o exercício do 

mando, condição imprescíndivel para garantir a governabilidade dessas terras. Alguns 

dados, para as três primeiras décadas do século XVIII, podem inclusive confirmar o 

aumento da distribuição de patentes militares para o sertão. Segundo a quantificação 

realizada por Márcio Roberto Santos (2010), para os anos de 1650-1750, foram 
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encontradas um total 239 patentes
3
. O crescimento dos postos militares no sertão, 

partindo do controle dos territórios adjacentes ao Rio São Francisco, foi efetivado a 

partir de 1700, e a curva ascendente se mantém ao longo das décadas seguintes. Os anos 

de 1710-1739 reúnem o total de 63% das patentes concedidas para todo o período 

analisado pelo autor, que vai de 1650 a 1750. Dentre as principais razões arroladas nas 

cartas de concessão de patentes, encontra-se sobremodo a necessidade de repressão à 

ameaças de negros fugidos e índios hostis, a formação de mocambos, o combate à 

criminalidade e acrescentaríamos também a proibição da atividade mineradora.  

Pedro Barbosa Leal e suas redes 

Um dos homens mais influentes e versados em assuntos do sertão, foi sem 

dúvida o Coronel Pedro Barbosa Leal. Cabe aqui, pelo que nos foi dado conhecer, 

resgatar aspectos de sua trajetória familiar, muito embora, registros precisos, como data 

de batismo e casamento nos são desconhecidos
4
. No pedido que consta do processo de 

Familiar do Santo Ofício, o Coronel Barbosa Leal, informa ser filho legítimo do Capitão 

homônimo Pedro Barbosa Leal, português de Vianna do Minho, e de sua esposa Maria 

dos Santos, natural da vila da Patatiba, distrito de Cachoeira
5
. O Capitão Leal, 

apresenta-se como um dos moradores mais antigos da Cidade da Bahia, no ano de 1674 

pede pensão de 20$000, e foi agraciado como cavaleiro da Ordem de Santiago
6
. No 

                                                                 
3
 O autor afirma que para os objetivos do estudo empreendido, ele só considerou o total de patentes 

pioneiras, ou seja, só foram considerados os atos de concessão mais antigos, para delimitar o movimento 

pioneiro de controle militar do território. SANTOS, Marcio Roberto Alves dos. Fronteiras dos sertões 

baianos: 1640-1750. Tese (Doutorado em História). Programa de Pós Graduação em História Social. 

FFLCH- USP, 2010.p. 262 

 
4
 A recomposição genealógica da família Barbosa Leal, tem pontos a serem ainda investigados com mais 

precisão, o motivo disto é a confusão que frequentemente se faz entre a biografia do Capitão Pedro 

Barbosa Leal e seu filho homônimo, que era Coronel, personagem que nos interessa nessa pesquisa. Na 

Revista do IHGB, Vol. 191, de 1946, foi publicada uma nova versão do Catálogo genealógico do Fr. 

Jaboatão, corrigido e adaptado por Afonso Costa. No verbete 1097, consta o seguinte: “Pedro Barbosa 

Leal, homem de grandes serviços à coroa e ao Brasil, no sentido da abertura de estradas, pacificação de 

nativos, povoamento do solo baiano, fundação e instalação de aldeias e vilas, inclusive a de Jacobina em 

1724. Coronel, desfrutando de largo prestígio, vivia no interior. Proprietário no recôncavo, com 

embarcação para o comércio com Angola, sempre foi conceituado. C.c Antónia Maria de Vasconcelos, 

batizada a 12 de maio de 1657 e filha de Aleixo Pais de Azevedo e de Francisca de Vasconcelos, Teve: 

Antônio Barbosa de Vasconcelos que C.c Joana de Gois.” P. 185-186. Claro está que o genealogista, 

confundiu a trajetória do pai com a do filho. Como veremos, o fundador das vilas do sertão será o 

Coronel. O que nos surpreende é o fato de Afonso Costa ter confundido os dois personagens, uma vez que 

este autor realizou trabalhos de pesquisa diversos sobre a fundação da Vila de Jacobina, tendo tido 

informações relevantes sobre o Coronel Pedro Barbosa Leal, conforme iremos ver ao logo desse texto.  
5
 PT/TT/TSO-CG/A/008-001/23041. Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, Pedro, mç. 

10, doc. 256, Fólio 06. 
6
 Cavaleiro de Santiago em 8/6/1674, IAN/TT, Chancelaria da Ordem de Santiago, L. 18, fls. 283-283v. 

Agradeço a Thiago Krause pela cessão destas valiosas informações. 
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recôncavo, nas imediações da Vila de Cachoeira assentou-se como plantador de tabaco 

e criador de gados, serviu de soldado, alferes e capitão de uma companhia de ordenança, 

no limite da Cachoeira, combateu índios e mocambos de escravos, ao que parece, era 

um homem versado nas artes militares. O Capitão Barbosa Leal foi casado duas vezes. 

Dessa primeira união nasceu o segundo Pedro Barbosa Leal e mais quatro irmãs que se 

encontravam como freiras no Convento de São Bento em Viana do Castelo 

(PT/TT/TSO-CG/A/008-001/23041, Fólio 22). O segundo casamento do Capitão se deu 

com D. Antónia Maria de Vasconcelos, batizada em 12 de maio de 1657. Seguindo a 

genealogia do Frei Jaboatão, foi desta união que nasceu António Barbosa de 

Vasconcelos. Quando faleceu em 1684, o Capitão Barbosa Leal deixou 7.000 cruzados 

na Santa Casa de Misericórdia para se dizerem missas em prol de sua alma. Após a 

morte do Capitão, D. Antónia Maria adquiriu segundas núpcias com Gonçalo Ravasco 

Cavalcante de Albuquerque
7
, Secretário de Estado, filho de Bernardo Vieira Ravasco e 

sobrinho do Padre Antônio Vieira. Diante desse casamento, a família Barbosa Leal se 

aproxima de uma das personalidades mais influentes do cenário político baiano. O 

Gonçalo Ravasco de Albuquerque serviu pela primeira vez na Câmara em 1694 como 

Juiz, em 1695 ele aparece como Vereador, no ano seguinte o Pedro Barbosa Leal (filho) 

também é eleito para a vereança. Algumas decadas antes, em 1657, o Capitão Antônio 

Guedes de Brito se associa à Bernardo Vieira Ravasco e recebe sesmaria em 22 de 

agosto de 1663 das nascenças do Itapicurú até o Rio São Francisco e acima tantas 

léguas quantas existam do Rio Itapicurú até o Paraguassú (COSTA, 1949, p. 196-197). 

Vale notar que é exatamente dentro dessa sesmarias que vai se organizar a vila de 

Jacobina e que Guedes de Brito era pessoa influente na política local. Chamo atenção 

para este fato, pois nos anos seguintes o Coronel Barbosa Leal manteve consistentes 

vínculos políticos com as autoridades da governança da Bahia. Estimo que sua 

aproximação com membros da alta política baiana, tenha ocorrido também por conta do 

casamento da segunda esposa de seu pai (D. Antónia Maria) com o secretário de estado 

                                                                 
7
Gonçalo Ravasco Cavalcanti de Albuquerque nasceu em 1640. Herdou de seu pai dignidades e mercês e 

ainda os cargos de alcaide-mór de Cabo Frio e secretário geral do govêrno do Brasil. Homem de atitudes, 

para agradar ao governador, iludiu e prendeu a Gregório de Matos, seu amigo e de sua família, 

providenciando-lhe sôbre o destêrro para Angola. A 26 de julho de 1685 c.c. Antônia Maria de 

Vasconcelos, filha de Aleixo Pais de Azevedo e de Francisca de Vasconcelos, batizada a 12 de maio de 

1657. Viüvo, a 22 de setembro de 1692 c.c. Leonor Josefa de Menezes, filha de Diogo Moniz Barreto e 

de Mecia de Aragão Menezes, falecida a 9 de novembro de 1737. Gonçalo morreu a 9 de outubro de 

1725, com sepultura na igreja do Carmo, não deixando filhos Catálogo genealógico do Fr. António de 

Santa Maria do Jaboatão, adaptado e desenvolvido por Afonso Costa. Revista do IHGB, Vol. 191, 1946, 

p. 143. 
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Gonçalo Ravasco. Uma vez que entre os anos de 1696 e 1725, este Coronel foi um 

atuante emissário dos Governadores-gerais na condução dos interesses econômicos 

advindos da exploração do ouro no sertão.  

Não sabemos ao certo o ano de nascimento do Coronel Pedro Barbosa Leal, mas 

sabe-se que ele foi batizado na igreja de São Gonçalo da Cachoeira e foi casado com D. 

Mariana de Espinoza, filha legítima do comerciante e senhor de engenho Lourenço da 

Rocha Moutinho, Procurador do Concelho da câmara no ano de 1674, e habilitado pelo 

tribunal do Santo Ofício, também português da Vila de Viana do Minho. Da união do 

Coronel com D. Mariana, resultou apenas uma única e legítima herdeira, D. Úrsula 

Luiza de Monsserrat, que dedicou sua vida a fundação de um convento para moças na 

cidade da Bahia. Na década de 1680 o Coronel já havia se estabelecido no recôncavo 

como senhor de engenho e juntamente com seu sogro estabeleceram consideráveis 

arrendamentos de terra para plantação de açúcar ao longo do Rio Tararipe. Barbosa Leal 

adquiriu o engenho São Pedro, enquanto seu sogro havia comprado o engenho 

Itapemirim. De acordo ainda com Rae Flory (1978), muito embora fosse um próspero 

senhor de engenho, Pedro Barbosa Leal mantinha outras ambições e rapidamente entrou 

para a elite baiana. Em 1690 requereu e conseguiu uma patente de capitão de milícia, 

graças aos serviços militares prestados por seu pai, quatro anos depois ele já é 

promovido a Coronel. Em 1691 ele entrou como membro da Santa Casa de 

Misericórdia,  foi nomeado vereador da câmara de Salvador em 1696, mas precisou se 

afastar dos trabalhos de vereança para ir cumprir jornadas exploratórias no sertão. Nesse 

mesmo ano de 1696, pede afastamento de suas atividades na câmara pois foi designado 

por D. João de Lencastre para verificar a existência de umas minas de prata na região de 

Itabaiana, na capitania de Sergipe Del Rey
8
. Após cumprir cargo de administrador das 

fábricas de Salitre, retorna ao recôncavo tornando-se Provedor da Santa Casa de 

Misericórdia nos anos de 1703 e 1704. 

Como vários homens do seu tempo, ele foi agraciado com sesmarias, primeiro 

em 1690 com 4 léguas de terra em quadrado em Sergipe Del Rey, anos depois ele 

também recebe terras no Piauí ao longo do rio Parnaíba. Consta que nessa localidade ele 

fundou uma vila, estabeleceu uma ermida em homenagem a nossa Senhora de Monte 

                                                                 
8
 LEAL, Pedro Barbosa. Carta ao Vice Rei Conde de Sabugoza em 22 de novembro de 1725. Transcrita 

em ABREU, Capistrano. Robério Dias e as Minas de Prata, segundo novos documentos. IN: Revista Da 

Sociedade de Geographia de Lisboa no Brazil. Rio de Janeiro, 1885, pp. 14-21;66-78; 
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Serrate, padroeira dos navegantes e possuía barcos e sumacas que entravam pela barra 

do Igaraçu transportando carne e couro (Rego, 2010) 
9
.  

Num período em que a economia baiana passava por uma mudança, devido a 

elevação dos preços dos escravos e a evasão de mão de obra livre para as Minas, ele 

além de ser um rico senhor de engenho no recôncavo e proprietário de terras no sertão, 

mantinha poderosos negócios no tráfico de escravos e tabaco com a costa da África. 

Possivelmente parte desses escravos  integravam sua comitiva nas entradas que ele fazia 

com o objetivo de averiguar a existência de minas nos territórios de Jacobina, Rio de 

Contas, Morro do Chapéu e Tocambira. Em 2 de fevereiro de 1707, recebe Alvará de 

doação sesmaria de 1 légua de largo e 3 de comprido, localizada entre o Rio Doce e 

Tocambira (Freire, 1906, p. 11).  

No ano de 1713 o Patacho Nossa senhora do Carmo e Santo António estava 

licenciado para o comércio de tabaco e escravos que supriam os seus engenhos e 

fazendas de gado
10

. A presença de membros de sua família nas instâncias 

administrativas da municipalidade era notória, conforme pudemos anotar na 

documentação até agora pesquisada
11

. Encontramos nas Atas da Câmara Municipal de 

Salvador nomes como Francisco Barbosa Leal capitão do distrito da Cachoeira, no 

início de 1670 já desempenhava diversas diligências militares para o governo, tendo 

inclusive recebido incumbência em 1672 de abertura de caminhos ligando Cachoeira até 

o Rio das Piranhas e tinha negócios de farinha e carne.  Diogo Barbosa Leal, Procurador 

do concelho da Câmara em 1682; Domingos Barbosa Leal, oficial da Câmara em 1682; 

José Barbosa Leal em 25 de março de 1669 torna-se o almoxarife e recebedor dos 

                                                                 
9
Esta autora afirma que no Delta do Parnaíba foi criada uma Vila com o nome de Arraial Novo, nela se 

edificou uma capela em homenagem a São Bernardo e ficava Localizada a 5 léguas da barra do Igaraçú. 

Segundo consta de documentos existentes no Instituto Histórico e Genealógico do Parnaíba, há um 

documento de 11 de junho de 1711, assinado pelo Coronel Pedro Barbosa Leal solicitando à Cúria 

Diocesana do Maranhão permissão para erguer uma ermida em Homenagem a Nossa Senhora de Monte 

Serrate. Ainda segundo esta pesquisadora a imagem da capela teria sido trazida de Portugal. Mas não há 

nada que o comprove. Lendas á parte, é fato que o Coronel tinha devoção por essa santa, vide o nome 

dado a sua única e legítima herdeira: Úrsula Luiza de Monserrate.  
10

 Alguns dos dados biográficos do Coronel Pedro Barbosa Leal apresentados neste texto estão na tese de 

doutorado de Jean Dell Rae Flory, "Bahian Society in the Mid-Colonial Period: The Sugar Planters, 

Tobacco Growers, Merchants and Artisans of Salvador and the Reconcavo, 1680-1725". Tese de 

Doutorado, inédita, University of Texas, 1978, Pp. 117-124. Precisamente este trabalho nos ajudou a 

entender uma parte da vida deste personagem, para o qual retiramos informações biográficas importantes. 

Entretanto nosso objetivo é o aprofundar e trazer mais subsídios para o entendimento da trajetória da 

Família Barbosa Leal, inclusive recuperando aspectos de suas relações estabelecidas no sertão ou até em 

outras margens do Atlântico.  
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negócios do contrato do Sal na cidade do Salvador, um segundo José Barbosa Leal
12

 

está entre os anos de 1710-1713 ocupando o cargo de provedor da fazenda do Rio 

Grande. 

Outro detalhe a ser notado na trajetória do Coronel Barbosa leal é o caráter 

estratégico e a intensidade da comunicação política dele com os Governadores-gerais, 

sobretudo entre os anos de 1700-1720. Particularmente na década de 1720, nessa 

comunicação se torna mais frequente os detalhes da administração das zonas de 

mineração, especialmente sobre a região de Jacobina e Rio de Contas, vilas criadas em 

função da exploração das minas e nas quais ele tinha reconhecida autoridade e tarefas 

administrativas. É também por essa comunicação política que podemos perceber a 

intensidade das redes
13

 e os vínculos de amizade que pontuavam estreitos compromissos 

entre esse coronel e a elite política da capitania. O seu universo relacional, posto em 

evidência a partir das suas correspondências, indica o amplo ciclo de amizades e afetos 

formados com autoridades da política local. Em 1696 ele já estava nas redes do 

governador D. João de Alencastre, sendo provido por este como administrador das 

fábricas de Salitre, mas também fazendo descobertas de minas de ouro em várias 

localidades do sertão. Ao lhes escrever uma carta, este deixa transparecer que os 

vínculos que os uniam eram muito mais do que compromissos de meros serviços 

administrativos: 

                                                                 
12

 Especialmente José Barbosa Leal tem sido um personagem intrigante. Encontramos uma referência a 

ele na Biblioteca Luzitana que informa ser ele natural de Viana do Minho, capitão-mor e provedor da 

fazenda no Rio Grande no Estado do Brasil, além disso, seu nome consta nesta relação por este ser um 

autor muito versado em história sagrada e profana, em máximas espirituais, políticas e militares! Na lista 

de nove livros atribuídos ao autor, dois títulos chama-nos especialmente a atenção: Documentos 

necessários ao governo de uma República e Excelências do perfeito soldado e insigne capitão.  

Infelizmente ainda não pudemos encontrar tais obras para o conhecimento do seu conteúdo. De fato o 

capitão-mor José Barbosa Leal estava na capitania do Rio Grande entre os anos de 1710 e 1713, local 

onde provavelmente escreveu suas obras, já que a biblioteca Luzitana informa que todos os títulos 

estavam escritos até a data de 24 de janeiro de 1712. Não menos intrigante, é encontrarmos um também 

José Barbosa Leal escrevendo de São Paulo de Assunção [de Luanda] em 10 de outubro de 1690, uma 

carta para El –rei sobre as consequências de se extinguir o comércio de aguardente no tráfico de escravos 

com a costa da África. Na carta ele informa ter vivido 24 anos naquele reino, o que o levou a escrever 

aquele papel com uma grande experiência e não por seu particular interesse, senão o bem geral de todos. 

Nas décadas de 1663 e 1683 José Barbosa Leal estava em Angola, se confirmarmos que existiu relação 

entre este e os daqui da Bahia, é bem possível que o mesmo não estava alheio às transações comerciais 

com o tráfico de escravos e seus congêneres de seus parentes baianos. 
13

 A rede pode ser caracterizada em termos de sua morfologia, dinâmica interna e conteúdos. 

Morfologicamente esta pode apresentar-se como uma rede polinodal, ou seja, possuindo vários centros, a 

mesma é estruturada em termos de relações fragmentadas, organizando uma sociabilidade coletiva. No 

outro extremo, pode-se ver uma rede que se organiza em torno de um indivíduo central, também nomeada 

de ego-rede. Ver: BERTRAND, 1999. 
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CARTA DO EXCELLENTISSIMO SENHOR GOVERNADOR 

DOM JOÃO DE LANCASTRE AO CORONEL PEDRO BARBOZA 

LEAL 

Meu compadre do meu coração; Não quero deixar de saber novas de 

vosso mercê, porque além da certeza de portador estimo qualquer 

ocasião que se ofereça para que Vosso mercê conheça que em todo o 

tempo hei de saber aplaudir as suas notícias. As que a vosso mercê 

posso dar é que temos minas de ouro na Jacobina por onde andamos 

em que descobriu nove ribeiros o capitão Antonio Alvrez Sylva filho 

de Manoel de Oliveira Porto e vai agora o dito capitão averiguar o seu 

rendimento que sendo muito é grande utilidade, pois ficam junto as 

minas do salitre para onde mandei já remeter os negros e ferramenta 

necessária para as oficinas, como suponho terem já passado por aí 

com Luiz Antunes Portugal que leva carta minha para vosso mercê. E 

veja meu compadre se quer do meu préstimo alguma coisa, porque 

sempre me há de achar com grande vontade. Deus guarde a Vosso 

mercê e Bahia catorze de Novembro e mil e setecentos e hum// 

Compadre e muito amigo de Vosso mercê// Se as minas forem e 

rendimento havemos de ir-lhe dar forma conveniente para melhor 

arrecadação dos quintos reais, a minha afilhada mando milhares de 

benções. Dom João de Lancastre. Senhor Coronel Pedro Barboza 

Leal. ( LEAL – DL 970.3 Lata 5, Doc. 15, p. 96)
14

 

 

Quando se dirige para fundar a Vila de Jacobina em 1722, o Coronel monta 

seu bando para fazer a administração dos descobrimentos e das minas que já estivessem 

sendo exploradas na região de Jacobina. Gaspar Pereira Ferraz, juíz ordinário da vila de 

Cachoeira, e cunhado do coronel, foi o nomeado para o cargo de Guarda-mor em 

Jacobina. Exercendo função estratégica junto a arrecadação dos quintos e na 

implantação da câmara da Vila de Jacobina, teve recompensas pelos serviços prestados, 

sendo ordenado como Coronel com um regimento no recôncavo, mas não somente isso, 

ainda conseguiu patente militar para seu filho, como pode-se ler na carta escrita em 

1726 por Vasco Fernandes Cesar de Menezes ao Coronel Pedro Barbosa Leal, na qual 

respondia a este, sobre o pedido para conceder patente de Coronel a Gaspar Pereira 

Ferraz. Emblemática é a resposta do Vice-rei:  

“Como os pedidos que vossa mercê aponta para este regimento 

pertencem ao Coronel Miguel Calmon, e os que não são como vossa 

mercê costuma fazer o mesmo que fizeram os alferes, sem embargo de 

que não quero compreender neste número ao dito Miguel Calmon por 

reconhecer a sua sinceridade contudo busco pretexto de o ouvir 

sobre esta matéria e será este tal que lhe não fique lugar de 

duvidar na partilha, por não ficar obrigado a responder pelas 

consequências que do contrário se seguirem (grifo nosso). E pode 

vossa mercê está certo de que Gaspar Pereira e seu filho hão de ser 

                                                                 
14

Estas e outras correspondência estão transcritas no seguinte documento: LEAL – DL 970.3 Lata 5, Doc. 

15. Autos de justificação em que são partes o capitão Manoel Francisco dos Santos superintendente das 

conquistas e o Coronel Pedro Barbosa Leal. Salvador, 30 de outubro de 1730. 694f. IHGB. p. 96 

 



14 | Hélida Santos Conceição, O sertão e o Império: Hierarquias sociais, trajetórias de elites e o projeto de 

exploração do sertão da capitania na Bahia no século XVIII  

 

 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 
IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

acomodados.” Bahia e junho, 27 de 1726. Vasco Fernandes Cesar de 

Menezes. (DH. Cartas para a Bahia, 1726. Vol. 73. P. 15 e 16) 

No ano de 1732, Gaspar Pereira já encontra-se atuando como Coronel e seu 

filho Francisco Barbosa Leal Souto Maior em 1734 já é citado nas correspondências 

administrativas como Tenente-coronel na Cachoeira. As relações de confiança e 

clientela, portanto, eram pré-requisitos importantes para o estabelecimento de vínculos 

entre as elites no Antigo Regime. A carta do Vice-rei deixa bem claro que o mesmo 

possuía interesses sobremaneira na manuntenção de suas redes de comando. Sobretudo 

pelo fato de que cabia as ordenanças, a arrecadação de fintas e donativos que 

movimentavam a fazenda real. Dessa forma, a abertura oficial das minas de Jacobina 

em 1720, diante do intenso fluxo de gente que acorria para aquela região, precisava ser 

convertida em proveito dos interesses das elites da terra.  

Nas minas da Tocambira, terras sob a jurisdição do Coronel Barbosa Leal, 

os interesses sobre o controle da exploração das minas também se faziam presentes. 

Nesse caso particular, era o paulista Domingos Dias Prado, Mestre de Campo e feito 

Capitão-mor, que atuava na rede de Barbosa Leal e do Vice-rei Conde Sabugosa. Em 

carta enviada pelo Coronel Leal para Dias Prado em 13 de outubro de 1723, ele deixa 

claro o ânimo que possuia em lidar com pessoas da nobreza, tal como ele indica: 

“Senhor meu as boas informações que tenho de sua pessoa, honra e bom procedimento e 

a natural inclinação que tenho a toda a nobreza de, digo, a toda a nobreza dos naturais 

de São Paulo, me move a oferecer a Vossa Mercê todo o préstimo que em mim houver 

para os seus particulares e serviços (LEAL - Lata 5, Doc. 15, p. 204).” Nessa mesma 

carta, está claramente dito que se o mesmo Dias Prado, intentar fazer novos 

descobrimentos na região, deve antes comunicar-se com ele, para que o mesmo possa 

“pedir as ordens necessárias, para eu o fazer presente ao Excelentíssimo Senhor Vasco 

Fernandes César de Menezes Vice-rei” e com isso garantir a segurança dessas novas 

descobertas. Duas rápidas observações devem ser feitas sobre a comunicação via cartas 

entre os agentes envolvidos. A primeira diz respeito ao ritmo e a frequência do envio e 

recebimento destas cartas, muitas vezes em um mesmo dia, o Vice-rei por exemplo, 

escrevia duas ou três missivas para o coronel Barbosa Leal, que por sua vez, estava no 

sertão, isso sem contarmos as outras ordens e portarias expedidas por ele via secretaria 

de Estado. Às vezes a impressão que se tem, é que o expediente do Vice-rei era quase 

inteiramente dedicado ao envio de papéis para diversos emissários. Essa 
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correspondência no geral era enviada por portadores, em sua maioria capitães e oficiais 

das ordenanças que constantemente estavam indo e vindo pelas rotas já conhecidas que 

ligavam o litoral ao sertão. A segunda observação, diz respeito ao tom que atravessava a 

comunicação política desses homens. Ainda precisamos refinar nossa análise, contudo, 

me parece, que as missivas possuíam príncipios valorativos que orientava sempre a 

abordagem entre os dois polós da comunicação, buscando ao mesmo tempo, reiterar as 

alianças consolidadas, mas também, explicitar o grau de hierarquia que os 

diferenciavam. 

Mas nem sempre as relações entre os súditos eram feitas somente de amizade e 

colaboração. As contradições, disputas e jogos de interesses existiam nos diferentes 

níveis do exercício do poder político, sendo constante lançar mão de estratégias nem 

sempre lícitas para o acesso aos bens mobilizados nas conquistas. O Coronel Barbosa 

Leal apesar de honrado e nobre, teve também seus desafetos. Em 1722, ele no uso de 

suas atribuições, remete preso à cadeia da cidade da Bahia, o Superintendente das 

Conquistas e Capitão Francisco Manoel dos Santos Soledade, que era morador em 

Cachoeira, mas alegava ser minerador em Jacobina. O motivo da contenda foi o fato de 

Manoel Soledade ter se apropriado de duas folhetas de ouro pertencentes a dois 

mineiros que estavam foragidos em sua casa. Em posse das folhetas de ouro ele se 

dirige a casa da moeda da Bahia, para pagar os quintos referentes ao achado. Por essa 

propina, ele consegue que o Vice-rei lhes conceda a patente de Capitão, com a qual ele 

se dirige à Jacobina para exercer seu posto. Quando descobriu a fraude o Vice-rei  

manda prender o indivíduo e lhe faz a expropriação dos seus bens. A troca de 

correspondências sobre o assunto demonstra o nível de intrigas que houve no caso, e 

Manoel Soledade se torna um desafeto do Vice-rei. Após sair da prisão, este passa anos 

como Ermitão na Vila de Santo Amaro da Purificação e em 1730 remete uma petição ao 

Tribunal da Relação processando Pedro Barbosa Leal pelo esbulho dos seus bens e 

exigindo-os de volta. O processo finda em 1734 por ocasião da morte de Pedro Barbosa 

Leal e Manoel Soledade não consegue reaver os seus bens que foram esbulhados na 

ocasião de sua prisão em 1722.
15

 O processo envolvendo Manuel Soledade e o Coronel 
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 LEAL - Lata 5, Doc. 15. Autos de justificação em que são partes o capitão Manoel Francisco dos 

Santos superintendente das conquistas e o Coronel Pedro Barbosa Leal. Salvador, 30 de outubro de 1730. 

694f. 
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Pedro Barbosa Leal nos permite mensurar as disputas intra-elites e as divergências 

inerentes ao exercício do poder local.  

Pedro Barbosa Leal serviu a Sua Majestade, quarenta e dois anos, sete meses e 

dezesseis dias. Segundo declarou, foi remunerado pelos seus feitos somente até 26 de 

Agosto de 1703, daí em diante até 20 de outubro de 1733, faltava-lhes a remuneração 

relativa a este período, como consta de um documento anexo à petição que foi enviada 

em 1734 ao Conselho Ultramarino. Após o falecimento do Coronel em janeiro desse 

ano, D. Úrsula Monsserrate, sua única e légitima herdeira, desejou seguir sua vocação 

espiritual fundando um convento de religiosas na cidade da Bahia. Acompanha o seu 

pedido, cartas de apoio do Vice-rei e também do Arcebispo da Bahia Dom Luiz Alves 

de Figueiredo. Os serviços de seu pai, por si só, já seriam suficientes para a peticionária 

receber uma mercê real, de acordo com a etiqueta de recompensas e prestígio típicas das 

sociedades do Antigo Regime. Assim, ele declara: 

 “tendo servido a vossa majestade, não só no posto de coronel e no 

comando de soldados, por muitas vezes em diferentes distritos mas na 

execução de outras diligências, como na administração de fábrica do 

salitre sendo encarregado de outras muitas diligências pelos sertões. 

Estabeleceu e deu forma a arrecadação das minas da Jacobina, Rio das 

Contas, e Tucambira, nas quais criou duas vilas, com seus 

magistrados, levantou três regimentos, dois de gente da terra, e um de 

paulistas, nomeando, e escolhendo todos os oficiais deles e dos 

magistrados das duas vilas, em pessoas idôneas com notória isenção e 

limpeza de mãos, examinado e pesquisando, todas aquelas minas, 

descobrindo muitos ribeiros de ouro, e fazendo outras diligências, 

abrindo novas estradas a sua custa com grande dispêndio da sua 

fazenda, trabalho de sua pessoa, e riscos de vida e atualmente está 

servindo a vossa majestade com as notícias e pareceres, no que é 

consultado pelo Vice-rei do estado do Brasil, para novos 

descobrimentos de ouro, diamantes e mais metais, para novas entradas 

e com a vistas do sertão, como tudo das certidões juntas, havendo-se 

em tudo com zelo verdade e desinteresse sem nunca ser surpreendido 

em descaminho algum da real fazenda, nem contravir as leis e 

regimentos de vossa majestade, antepassado sempre a honra do real 

serviço aos com modos, da pessoa do suplicante, e sua fazenda que se 

acha com alguma deterioração por falta da boa administração dele, por 

assistir e se ocupar como devia no real serviço, a para o qual também 

tirou das suas fazendas trinta escravos que leva em sua companhia e 

mantinha a sua custa nas diligencias do real serviço. (AHU-Bahia, 

AHU_ACL_CU_005, Cx. 49, D. 4350.) 

 

A trajetória de Barbosa Leal explicitada nesse texto, é mais um indicativo 

desta prática política. Por isso sua indicação tenha sido uma escolha estratégica, sua 

patente de coronel lhe conferia autoridade, e habilidade para comandar homens e usar 
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da força de coação necessária para controlar uma sociedade nada pacífica. Sua perícia 

em caminhos do sertão e em assuntos de mineração, lhes garantia o apuro técnico para 

notificar as autoridades sobre novos achados. Certamente depois de anos de andanças 

pelo sertão e com o acúmulo de experiências no assunto, o Coronel, já velho e 

desgastado das jornadas, se tornava consultor do Vice-rei. 

Voltaremos agora à década de 1720, quando se incia uma nova fase de 

ocupação e controle civil e administrativo das povoações do sertão. Ao chegar às minas 

de Jacobina, Rio de Contas e Tocambira, sua diligência seria colocar ordem na casa, 

para tanto ele deveria aferir o número de datas de exploração já abertas, garantir a 

arrecadação dos quintos que até então não haviam sido cobrados, nomear um guarda-

mor para repartir as datas, um tesoureiro para recolher os quintos e um escrivão para 

registrar o que se recolhesse. Em termos de implantação do governo civil, ele deveria 

criar oficialmente vilas, implantar a câmara de vereadores com seus magistrados e fazer 

um levantamento da população que já se encontrava habitando naqueles arraiais. É 

sobre alguns desses aspectos que trataremos na seção seguinte desse texto, para analisar 

a criação da Vila de Santo Antônio da Jacobian, primeira Vila do sertão da Bahia.  

A fundação da Vila de Jacobina: Hierarquias sociais e demografia do sertão 

A grande uniformidade institucional entre as câmaras do Império português, que 

fazia com que aldeias ou pequenos povoados tivessem estatutos similares ao de cidades, 

ao estarem sujeitas às normas gerais que regulavam o seu funcionamento, explica o fato 

da criação da câmara municipal de Jacobina e a criação da Vila. Segundo Nuno Gonçalo 

Monteiro, a maioria das câmaras portuguesas tinham menos de 400 fogos (Monteiro, 

2003, p. 41), no caso de Jacobina foi possível identificarmos em torno de 372 

domicílios, no ano de 1720.  

Os elegíveis eram recrutados entre os mais nobres da terra, apesar de que se 

pensarmos no perfil das câmaras municipais do Reino, os pequenos conselhos possuíam 

uma grande diversidade e rotatividade no exercício de cargos camarários, em grande 

medida, pela diminuta população, que não oferecia muitas opções aos elegíveis. Em 

concelhos ainda menores, nos informa Nuno Gonçalo Monteiro, a regra parece ter sido 

a acentuada resistência das elites locais para assumir cargos nas câmaras, uma vez que 

isso não acrescentaria muito status, sobretudo para aqueles que já possuíam destacada 
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posição local. De qualquer forma, para a câmara de Jacobina, foram escolhidas pessoas 

de destacada posição local. 

Por ordem régia de 05 de agosto de 1720 foi determinada a criação da Vila 

de Jacobina. Para tal empreitada foi enviado o desembargador Luís de Siqueira da 

Gama, no entanto, este ministro ficou doente quando estava a caminho das minas, por 

isso a escolha do Vice-rei recaiu sobre o Coronel Pedro Barbosa Leal, conforme dito, os 

dois indivíduos mantinham estreitos laços de confiança e estima.  

“e (sic) por lhes parecer justo fazer todo o exame de matéria de tanta 

consideração, antes de executar o estabelecimento da vila e seu 

magistrado, me resolvi a encarregar esta diligência ao coronel Pedro 

Barbosa Leal, em quem não só concorrem zêlo, atividade e 

desinteresse, mas todos os demais atributos que o fazem digno da 

confiança que faço da sua pessoa (grifo nosso), lhe ordeno parta 

prontamente para a dita Jacobina. (Costa, Afonso. 1916, p. 244)” 

O lugar inicialmente escolhido foi o Sítio do Saí, na missão de Nossa 

Senhora das Neves, onde hoje encontra-se a cidade de Campo Formoso e que ficou 

conhecida como sendo a Jacobina Velha. Neste local havia uma freguesia que foi criada 

em 1682 por procuração do Arcebispo D. Gaspar Barata de Mendonça e cobria uma 

área de aproximadamente 300 léguas do sertão. Estas terras estavam localizadas 

próximo ao caminho que conduz ao sítio das Caraíbas e à Igreja de Santo Antônio, e 

pertencia ao Coronel Garcia d’Ávila. Outro motivo enunciado para a escolha do lugar 

era a alegada comodidade para “os moradores da dita Vila e mais pessoas que a ela 

vierem comerciar e tratar de outros negócios e de seus pleitos pudessem largar seus 

cavalos a pastar e poderem ter suas criações (Costa, Afonso. 1916, p. 242).” Havia 

ainda a preocupação de que o sítio escolhido tivesse material necessário, nesse caso 

pedras, para executar as obras e as construções de edifícios indispensáveis à 

administração da municipalidade. Que fosse um sítio aberto e livres de serras, por onde 

pudessem transitar carros e outras carruagens para a condução de mantimentos e víveres 

que abastecessem a população local. Dentre as vantagens citadas pelo Coronel Pedro 

Barbosa Leal na escolha do lugar, ressaltou-se ainda mais “a vizinhança com a estrada 

real por onde descem as boiadas e comércio da capitania do Piauí e Rio São Francisco” 

(Costa, 1916, p. 240). 

No ano de 1723 vemos os moradores em abaixo assinado fazendo uma 

extensa reclamação à coroa, dando conta dos inconvenientes da criação da vila na 
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Missão do Saí, pois ficava muito longe da Igreja da Matriz de Santo Antônio da 

Jacobina, local onde se concentravam a maioria dos mineiros. Essa igreja da matriz 

estava no sítio da Lagoa, local mais próximo das minas e havia sido construía anos 

antes por Antonio Correia de Brito e seu filho, o Mestre de Campo Antonio Guedes de 

Brito. Em 1705 Antonio Silva Pimentel, quarto possuidor destas terras, conseguiu da 

coroa o Alvará para ali administrar os sacramentos, para o qual foi provido seu irmão, o 

padre Manoel da Silva Pimentel que era mantido as expensas do seu instituidor 

(COSTA, 1916, p. 250-251). Segue trecho da petição assinada por 36 moradores:  

(...) e como do Arraial da Matriz e Freguesia Velha de Santo António 

da Jacobina distam 22 léguas de laboriosos caminhos com caudalosos 

rios que em tempos chuvosos impedem o recurso às partes e de outras 

partes da dita Freguesia distam a dita vila 30 a 40 léguas e o Arraial da 

dita Matriz pode muito bem ser vila porque tem mais de sessenta e 

cinco casas de telha fora as de palha, o que se pode verificar e haver 

na Freguesia mais de 80 homens capazes de servirem na República, 

como consta da certidão junta do seu Reverendo Vigário e outra do 

Reverendo Padre Superior da missão do Sahy: pelo que recorrem ao 

patrocínio e pio ânimo de V. Majestade, para que lhes mande criar vila 

no mencionado Arraial da dita Matriz, à exemplo das vilas que V, 

Majestade mandou criar em cada uma das freguesias da capitania do 

Piauhy ; que dando a V. Majestade uma conta o Desembargador do 

Conselho Ultramarino Francisco Marcellino Gouvea que havia 

Freguesia que não tinha mais casas ao pé da Matriz do que a do 

reverendo Pároco, como era a da Cotinguiba foi V. Majestade servido 

que não obstante a conta se criassem as ditas vilas, a exemplo da dos 

Campos da Cachoeira que assim principiam e se achavam hoje 

opulentas e que nos Freguesias onde houvesse falta de homens, se 

fizesse hum só juiz ordinário e este servisse de Órfãos e mais dois 

vereadores e hum Governador da Camará. Pedem a V. Majestade que 

em atenção ao referido, pelo amor de Deus e pelas Chagas de N. S. 

Jesus Cristo lhes faça mercê mandar criar vila no sobredito Arraial da 

matriz de Santo António da Jacobina, ficando a ela sujeitos os 

julgados de Sento Sé e Pambu, com todo o limite da freguesia pelos 

moradores dos ditos julgados indispensavelmente passarem pela dita 

Freguesia a procurarem o recurso da dita vila onde são sujeitos 

(Amaral-Accioli. v. 2, 1925. P. 355-356). 

A portaria de transferência foi expedida pelo Vice-rei em 15 de fevereiro de 

1724 e encontra-se anexa à ata de instalação da Vila em nova localidade, esta ata 

contém os nomeados para a câmara municipal de Jacobina, os índividuos mais nobres 

da terra que apartir de então seriam os responsáveis pela administração da República. 

Entretanto, nos interessa sobretudo, conhecer o perfil demográfico dos habitantes do 

sertão.  A partir do rol de pessoas que satisfizeram confissão na Matriz da Vila de 
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Jacobina, anotado pelo paróco em 1720, pudemos ter uma imagem da composição 

social dos moradores do sertão. Nessa lista consta que 2.098 índividuos, moradores em 

95 localidades, distribuídas por fazendas e sítios entre a margem baiana do Rio São 

Francisco, passando pelo Rio Salitre e o Rio Itapicurú. Estas unidades estavam agregada 

na lista apartir de três núcleos centrais: O núcleo de povoamento de Jacobina, com sede 

no Sítio da Missão, o núcleo de sítios e fazendas em torno do Morro do Chapéu,  os 

povoados às margens do Rio São Francisco e Barra do Sento Sé. Encontramos sítios que 

possuíam apenas um domícilio, enquanto outros possuíam entre 10 e 18 fogos. No geral 

a rarefação da ocupação territorial e a presença de poucos indivíduos por domicílio era 

uma regra. A presença maciça de escravos dava o tom da paísagem sertaneja, conforme 

podemos ver no gráfico 01
16

. 

 

A outra listagem de população não é de origem paroquial, mas um 

recenseamento realizado sob as ordens do Coronel Barbosa Leal, pelos capitães das 

companhias de ordenanças para o ano de 1723 e consta do arrolamento dos indivíduos 

que possuíam datas de mineração nos entornos da Vila de Jacobina e seus distritos. 

Nesta lista estão discriminados os ribeiros onde eram feitas as explorações do ouro, o 

valor dos dízimos devidos para cada data, os nomes e a qualificação social dos 

                                                                 
16

 No documento Auto de Justificação do Coronel Pedro Barbosa Leal. LEAL – DL 970.3 Lata 5, Doc. 

15. P. 113 a 155. Contam quatro listas de população para a Vila de Jacobina e o sertão. A lista usada para 

construir esse gráfico, foi “ROL DAS PESSOAS QUE SATISFIZERÃO AO PRECEITTO DA 

CONFIÇÃO E SAGRADA COMUNHÃO NESTA MATRIZ DE SANTO ANTONIO DA JACOBINA 

ESTA QUARESMA DE MIL E SETTESENTOS E VINTE”. Ainda existe um segundo rol para o ano de 

1718, que julgamos não ser conveniente discutir aqui, dada a limitação do espaço desse texto. 
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arrendatários, assim como a quantidade de escravos que faziam serviços de bateias. Por 

essa lista, montamos um perfil básico da qualificação social do mineiros, mostrando 

inclusive a presença de mulheres e a utilização da mão de obra escrava de bateias de 

roças, conforme distribuição no gráfico 02. 

 

Os dados relativos a arrecadação dos quintos não são muito precisos, mas a 

partir dos dizímos devidos em 1723, podemos ter uma noção de quantos mineradores 

deviam e a quantidade de dízimas arrecadadas com a distribuição de datas de ouro. A 

tabela abaixo foi confeccionada com base na listagem de 11 ribeiros de ouro, 

arrematadas por preços variavéis de acordo com o tamanho de cada data e certamente 

pelo potencial de exploração de cada uma.  

Tabela 01 

Mineiros Dízimas  Grama de ouro Total 

1 4 oitavas e 80 réis 14,3 14,3 

1 1 oitava e meia 5,3 5,3 

1 7 oitava e meia 160 réis 26,8 26,8 

1 2 oitavas 3/4 e 160 réis 9,8 9,8 

1 2 oitavas, 3/4 e 80 réis 9,8 9,8 

1 2 oitavas e meia e 1/4 9,8 9,8 

1 2 oitavas e meia e 200 réis 8,9 8,9 

3 1/2 oitava 1,8 5,3 

12 4 oitavas e ¼ 15,2 182,8 

13 1 oitava 3,5 46,6 

19 2 oitavas 7,1 136,2 
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21 3/4 e 80 réis 2,6 56,4 

30 3/4 e meio e 40 réis 4,4 134,4 

41 3 oitavas 10,7 441 

Total: 146 304/8as 3/4 e 40 réis 130 1.087,40 

Fonte: Dados retirados da “Lista das datas que se derão das quaes se devem as dizimas a saber”, Auto 

de Justificação do Coronel Pedro Barbosa Leal. LEAL – DL 970.3 Lata 5, p. 113-117. 

 

O documento, a partir do qual pudemos montar esta tabela, nos indica a lista 

de mineiros e o valor pago por cada data de mineração. Por exemplo, há a indicação de 

que o Ribeiro da Jacobina se arrematou por 9 oitavas e por cada data de 30 braças se 

devia pagar ¾ e oitenta réis, o que fez os 43 mineradores arrolados na lista. Em 

contrapartida, o ribeiro do Itapicurú Mirim foi arrematado por 42 oitavas e meia, que fez 

com que 13 mineiros pagassem 4 oitavas e ¼ para poderem está explorando o local. 

Como pode-se perceber pela tabela, 41 mineradores, ou seja, 28%, pagaram 3 oitavas, 

quem teve a data de mineração mais custosa foi Luiz Dias Rodrigues que por uma data 

de 30 braças pagou 7 oitavas e meia e 160 réis. Já Francisco de Morais e Fradique 

Alvres, no ribeiro das Jaboticabas, por uma data de 40 braças, pagou 2 oitavas e meia e 

200 réis. Pelo que pudemos perceber, haviam mineradores que individualmente 

arrematavam, o que era a maioria, no entanto o consórcio de dois ou mais individuos, 

embora menos frequente, também podia ocorrer. Não temos ainda informações precisas 

sobre como se dava esta distribuição e o porquê de algumas areas serem mais caras do 

que outras. Sobre isso, até o momento só poderíamos especular. Mas é notavel a 

heterogeneidade de valores devidos e a distribuição desigual de cada uma dessas datas. 

Por essa fonte, podemos perceber o quão era importante ter informações precisas sobre 

a arrecadação de impostos ligados à mineração. Os valores apresentados na tabela, 

muito embora não se refiram aos quintos (que eram arrecadados por bateia), 

representam somente uma amostra do quanto a fazenda real poderia auferir com o 

controle preciso da arrecadação nas regiões mineiras. 

Conclusão 

Neste artigo, pretendemos traçar um panorama de como funcionavam as 

redes em um contexto específico que ligava o litoral ao sertão, pelas malhas 

administrativas e alianças estratégicas da governabilidade periférica. A trajetória do 

Coronel Barbosa Leal é notável para analisarmos nuances desses circuitos e os 

agenciamentos utilizados nas relações clientelares com o advento de outras zonas de 
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exploração econômica.  Nessas redes de negócios, havia o tráfico de escravos, o gado, o 

couro, o tabaco e outros gêneros de comércio indispensáveis a movimentação da 

economia do período. A criação de vilas no sertão, fez parte desse movimento de 

ampliação da capacidade governativa do Império, a instalação de câmaras e comarcas 

no interior da Bahia, remonta a necessidade institucional de dinamizar e conectar o 

espaço do sertão aos interesses das autoridades e elites baianas. Tentamos entender as 

transformações do período, como índicios de um movimento empreendido por certos 

estratos da elite baiana, que encontrou nessa circunstância, oportunidades para expandir 

seu poder, seus negócios e suas zonas de influência. Esta pesquisa ainda precisa avançar 

na investigação das riquezas geradas nesse movimento, mas aventamos a hipótese de 

que em um período de ascensão dos homens de negócio nas praças baianas novas forças 

políticas e econômicas estavam emergindo. A abertura das minas em 1720 pode ter 

acelerado transformações de monta da aristocracia, favorecendo a ascenção de homens 

notáveis que emprestaria novos comportamentos à elite baiana. 
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