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Introdução 
 

 As motivações que levaram a elaboração deste trabalho integraram, em parte, as 

experiências da minha jornada acadêmica, como também o meu crescente interesse pelo 

temas das “elites coloniais”. Ao longo dos últimos anos, estive envolvido com projetos de 

pesquisa que tinham como foco principal a experiência escrava nos territórios da Ilha de Santa 

Catarina. A participação junto a esses trabalhos despertou a minha curiosidade sobre o grupo 

seleto de homens e mulheres que assumiam as posições privilegiadas no seio daquelas 

sociedades, seja enquanto detentores do poder econômico (senhores de terras e escravos) ou 

do mando político (oficiais régios, camaristas, militares, etc.). O interesse pelo tema e objeto 

partia da idéia corrente de que a formação e manutenção do sistema escravista que 

predominou na Ilha era resultado das investidas desse grupo num modelo de produção 

favorável aos seus interesses materiais e simbólicos. 

 De início, a minha intenção era pesquisar sobre esse grupo social em fins do século 

XVIII e começo do seguinte, um momento de grande dinamismo da economia local, e que 

coincidia com o de maior importação de escravos africanos. Mas com o passar do tempo, o 

meu foco se desviou para um período mais distante. Este motivo, que era o inicial para a 

monografia, foi se redefinindo a partir do crescente interesse que passei a ter sobre a origem 

das estruturas hierárquicas que marcaram a organização social do espaço ilhéu por todo o 

século XVIII. Desta maneira, decidi escolher como objeto de estudo a análise daquela que 

seria a primeira elite que se formou sobre o solo ilhéu, digo, a sua “elite original”. Assim, 

procurei neste trabalho lançar mão sobre os mecanismos sociais, políticos e econômicos, além 

de outros, que de certa forma possibilitaram o surgimento de um determinado grupo de 

pessoas que se distanciava do resto do corpo social, arrogando para si capacidade de mando 

sobre a comunidade na qual vivia.  

Com isso, optei por uma incursão analítica sobre as principais famílias do recém-

povoado do Desterro, o principal aglomerado humano da Ilha, que vieram nas três primeiras 

décadas do setecentos a se tornar os partícipes da elite local. Busquei atentar para as 

estratégias que eles usaram na produção, afirmação e reiteração social do seu poder. A 

pergunta que orientou este trabalho é: como a elite local produziu o seu lugar de destaque e 

hierarquia numa sociedade periférica do império português, no momento de sua constituição? 
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Para tanto, tentei buscar os recursos que poderiam ter sido utilizados a favor do grupo que 

pleiteasse figurar no topo da pirâmide social daquele povoado. 

Assim, adaptei aqui o pensamento do antropólogo norueguês Fredrik Barth, de que os 

recursos são distribuídos de forma desigual na sociedade, e de que é essa mesma diferença, 

além de outros padrões de não-compartilhamento, que define a fronteira entre os grupos.1 

Nesse sentido, procurei identificar elementos que conformasse um parâmetro social comum 

entre os membros da elite, como também outros elementos que não foram compartidos entre 

eles, e o restante da população de uma forma geral. A própria noção de “elite” que utilizei 

aqui, seguiu esse raciocínio: o de perceber as gradações que compunham tal grupo de poder 

nos termos da manipulação e uso dos recursos de seus integrantes, revelando a dinamicidade e 

diferença que persistia entre aqueles que insistiam em ocupar as posições cimeiras da 

sociedade. Logo, o termo “elite” neste trabalho é puramente virtual, usado a fim de organizar 

o trabalho em torno de um conjunto maior de pessoas que intentam aquisição de poder, seja 

ele político ou econômico.  

Dito isso, passei então a entender o processo de configuração dessa elite política e 

senhorial da Ilha de Santa Catarina como “aberto” e “fragmentado”, produzido a partir das 

interações entre indivíduos que compunham aquele espaço (ecologia), ou mesmo, como um 

“jogo” em que foram negociados interesses múltiplos, comuns e por vezes conflitantes entre 

seus participantes frente às diversas situações de mando. Este raciocínio é concernente com a 

“teoria dos jogos” proposta por Fredrik Barth.2 Segundo ele, a sua teoria é “mais orientada 

para os atores, mais próxima do que realmente acontece entre as pessoas.” 3  

 Com base nisso, estive atento, quando possível, ao móvel das ações sociais que 

estavam sendo empreendidas pelos personagens desta história, de como agiram frente aos 

seus desejos de poder. Foi importante aqui o conceito de “rede social” enquanto a expressão 

concreta do jogo, que possibilitou o reconhecimento de atores e suas relações numa dada 

circunstância. Desta forma, pude recuperar o movimento do grupo da elite e de alguns 
                                                   
1 BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000, p. 
25-67. 
2 FRAGOSO, João. Alternativas metodológicas para a história econômica e social: micro-história italiana, 
Fredrik Barth e a história econômica colonial. In: OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de; ALMEIDA, Carla Maria 
Carvalho de. (Org.) Nomes e números: alternativas metodológicas para a história econômica e social. Juiz de 
Fora: Ed. UFJF, 2006, p. 27-48; BARTH, Fredrik. Process and form in social life, v. 1. London: Routlegde & 
Kegan Paul, 1981. 
3 BARTH, Fredrik. Op. Cit. p. 205-209. 
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indivíduos, com o intuito de apresentar suas trajetórias ao lado das constantes transformações 

que estavam definindo o território recém-ocupado da Ilha de Santa Catarina. 

Neste primeiro momento do século XVIII, a Ilha de Santa Catarina passava por um 

contínuo processo de formação e organização do seu espaço enquanto parte do império 

português nas Américas, levado a cabo por seus colonizadores. Por fim, julguei que este seria 

um tempo importante para perceber a montagem e a elaboração das hierarquias sociais que 

fundaram aquela comunidade, tendo como ponto de partida a atuação da própria elite local. 

 O início do setecentos fora um período de profundas mudanças no espaço da Ilha e do 

seu continente próximo. Isso pode ser percebido em quase todos os aspectos da vida local 

(demográfico, econômico, político, etc.). Até então, a Ilha acabava de ser ocupada pelos 

portugueses e luso-brasileiros, ou melhor, pelos colonos paulistas que desceram ao meridional 

em busca de braços indígenas para o trabalho das plantações das capitanias do centro-sul. Dali 

por diante, parecia iniciar-se a colonização dos territórios sulinos portugueses, em especial as 

áreas que compreendem hoje os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É nesse 

contexto de conquista e de ocupação portuguesa efetiva da região que se insere o presente 

trabalho. O período desse processo se deu em fins do século XVII, mas continuou por toda a 

primeira metade do século seguinte com o assentamento de novos colonos que garantiram a 

posse e o domínio do território. 

 Para a realização desse trabalho, se tornou não menos importante entender o espaço 

meridional recém-ocupado a partir de uma idéia de fronteira, aqui definido não apenas de 

forma territorial, mas como um lugar impreciso em termos políticos, sociais e econômicos, ou 

até mesmo geográficos. Um lugar onde não havia ainda um entendimento claro sobre quem de 

fato exercia a soberania, sobretudo no âmbito local. Neste momento a presença do aparato 

estatal português era quase inexistente, o que permitia uma margem de atuação maior aqueles 

que pleiteavam mando sobre os povoados recém-criados. Mas não apenas isso. A fronteira 

também é um lugar incerto, uma área de “tensão”, suscetível a mudanças de toda ordem. As 

estratégias dos sujeitos fronteiriços certamente foram elaboradas com o intuito de reduzir a 
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margem de incerteza que lhes reserva o futuro numa região de ocupação recente, em busca de 

estabilidade e segurança.4 

Nesse sentido, a pesquisa procurou focar as estratégias que foram elaboradas pelas 

principais famílias e sujeitos envolvidos nesta empreitada de colonização de parte do território 

meridional, como também os recursos que estariam sendo manipulados por esses a fim de 

integrar o topo da pirâmide social que se construía. Para tanto, atentei para as redes de 

relações nos quais esse grupo de pessoas estava inserido, com o intuito de perceber as 

dinâmicas e trajetórias individuais e coletivas nos diferentes contextos de mando local. 

O interesse pelo comportamento social das elites coloniais, sobretudo enquanto grupo 

que procura preservar o seu lugar de poder, redefinindo as estruturas hierárquicas das 

sociedades americanas portuguesas não é nenhuma novidade para a historiografia nacional. 

Entretanto, para o caso de Santa Catarina, esta temática soa como algo novo no conjunto dos 

estudos históricos que já foram desenvolvidos.  

 O objeto das elites coloniais vem cada vez mais ganhando destaque no conjunto dos 

estudos históricos sobre a América portuguesa meridional. Grande parte disso se deve aos 

esforços de alguns pesquisadores, que nos últimos anos passaram a apontar a relevância do 

tema para o entendimento das sociedades recentes do Sul. A referência feita aqui, é 

especificamente sobre os trabalhos que foram desenvolvidos para a região do Continente do 

Rio Grande de São Pedro (atual Rio Grande do Sul). Dentre esses, destaco aqui o trabalho dos 

historiadores Fábio Khün, Martha Daisson Hamesteir, Tiago Luís Gil e Adriano Comissoli, 

que à luz de novos questionamentos, procuraram investigar os problemas da atuação política, 

social e econômica do grupo das elites coloniais rio-grandenses. Seus estudos estiveram 

adequados ao rigor científico da pesquisa acadêmica, levando em consideração à utilização de 

fontes, técnicas e métodos mais perceptíveis a análise social dos fatos. Estes trabalhos estão 

alinhados, em grande parte, a um movimento historiográfico que desde muito já vinha 

sublinhando a importância dos estudos dos grupos hegemônicos para a compreensão da 

realidade colonial brasileira. 

 Em um momento anterior, que foi de ampliação das pesquisas acadêmicas no Brasil 

de uma forma geral, sobretudo as décadas de 1980 e 1990, o interesse de alguns pesquisadores 
                                                   
4 Sobre a definição de fronteira ver: KÜHN, Fábio. Gente da fronteira: família, sociedade e poder no sul da 
América portuguesa – século XVIII. Rio de Janeiro: UFF, 2006. [tese de doutorado] 
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passou a se dirigir sobre as elites coloniais a partir da sua importância política e econômica no 

quadro do império português. Os objetos primordiais da análise eram a atuação desses grupos 

nos espaços de governança locais, defendendo seus interesses, e que, em certa medida, eram 

discordantes do que impunha a coroa portuguesa nos termos da sua política colonial. Isto 

parecia acontecer por conta da preocupação que parte dos pesquisadores tinha em derrubar os 

esquemas explicativos de submissão ao qual havia sido relegado todo o passado colonial 

brasileiro. A imagem histórica que predominava até então, havia sido produzida 

exclusivamente a partir dos laços de vassalagem que ligavam a colônia e a metrópole. Os 

rumos da pesquisa já não aceitavam mais esse caminho do “exclusivo colonial” ou do 

“sentido da colonização” como elementos-chave para o entendimento das dinâmicas da 

América portuguesa. Aos poucos esses historiadores foram percebendo que a política imposta 

à América portuguesa era de caráter dual, e que o poder exercido pelo rei era compartido entre 

as instituições e autoridades locais coloniais. O centro político colonial, ou melhor, os grupos 

dominantes, revelavam autonomia e capacidade para negociar os termos das imposições feitas 

pela coroa portuguesa. A isto acrescentava-se o papel das famílias partícipes da “nobreza da 

terra”, enquanto grupos que passavam a organizar as estruturas de governo no período 

colonial. As elaborações familiares desses grupos correspondiam com a manutenção e 

afirmação social e política do seu poder, envolvendo grande parte da sociedade do seu 

entorno. As trajetórias desses grupos se revelaram objetos importantes no entendimento do 

jogo político entre autoridades locais e metropolitanas na América portuguesa.5 

Com o passar do tempo, a leitura sobre os grupos de colonos privilegiados se redefiniu 

a partir da sua própria importância no tabuleiro da realidade colonial, de peças relevantes que 

foram no jogo da formação das sociedades da América lusa. O lugar que a estrutura do Estado 

português lhes reservava na gestão dos territórios coloniais, seja do ponto de vista político, 

militar, econômico ou mesmo jurídico, através da presença nas instâncias político-

administrativas locais, os transformavam num dos principais agentes de transformação da 

sociedade. Isto se dava não exclusivamente por exercerem o poder local de fato, mas, sim, por 

ocuparem lugares estratégicos no processo de mudanças das estruturas gerais das áreas que 

habitavam, sendo mediadores entre o Mare Lusitano e as populações locais. Foi nesse sentido 

                                                   
5 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, 
sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia: Rio de Janeiro, c. 1790 – c. 1840. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
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que os estudos das elites se ampliaram, levando em consideração outros questionamentos 

como a influência do grupo na produção das sociedades do império ultramarino português de 

uma maneira mais ampla.  

Um dos expoentes dessa reviravolta da pesquisa histórica sobre os estudos das elites 

coloniais foi João Fragoso. Este autor calcou com a sua tese de doutoramento um novo 

modelo interpretativo para o passado colonial, que estava embasado sobre as características 

produtivas internas como o fator principal para o entendimento das dinâmicas da sociedade 

colonial brasileira. Ele procurou fugir de uma análise que se pautava exclusivamente sobre os 

fenômenos externos ligados à metrópole portuguesa, como antes fora exaltado pelos ensaístas 

da primeira metade do século XX. A sua pesquisa centrou-se sobre a atuação das elites 

mercantis e políticas do centro-sul da América portuguesa, em especial do Rio de Janeiro, que 

operavam com certa autonomia frente ao controle português, colocando em cheque a imagem 

da submissão da colônia sob a metrópole.6 O argumento do seu trabalho fora tempos depois 

melhor reformulado e ampliado.   

As dinâmicas econômicas coloniais que foram consideradas a partir das características 

próprias da realidade brasileira, e que não respondiam de forma espontânea aos determinantes 

do reino de Portugal, passaram a integrar parte de uma lógica maior que organizava as 

sociedades coloniais da América portuguesa. Tratava-se do modelo do “Antigo Regime nos 

trópicos” que compreendia além dos fenômenos econômicos, os vetores culturais e políticos 

que orientavam, em parte, as ações sociais dos colonos, especialmente as elites.7 Este modelo 

se tornou nos últimos anos uma referência para as análises das sociedades coloniais 

brasileiras, sobretudo por não apresentar uma estrutura rígida e definida frente à 

multiplicidade das formas coloniais americanas. De certa forma, esse grande sistema de 

comportamento garantiu um tipo de adequação entre os espaços de ação individual e coletiva, 

que aparentemente podem soar como dissonantes ao próprio sistema, configurando uma 

estrutura dinâmica de tempo longo, que encerra uma pluralidade de formas sociais, políticas, 

culturais e econômicas do continente português americano.  

                                                   
6 FRAGOSO, João. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro 
(1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
7 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) O Antigo Regime nos 
trópicos. A dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
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O raciocínio que definiu os traços da sociedade colonial brasileira do “Antigo Regime 

dos trópicos” pauta-se na adaptação dos valores das sociedades modernas européias à 

realidade americana pelos colonos portugueses e seus descendentes. Em parte, foram esses 

códigos de valores da sociedade corporativa portuguesa que vieram a definir as estruturas 

hierárquicas da América portuguesa. Pesquisando sobre a origem e formação das hierarquias 

sociais e econômicas do passado colonial fluminense, João Fragoso sinalizou a importância 

que tiveram tais valores corporativos na definição desse processo, em especial quanto ao 

comportamento familiar das elites coloniais. As estratégias empreendidas por essas elites, 

seguiam na direção de manterem e reiterarem o seu poder social e político reinventado na 

América portuguesa. Segundo Fragoso, a elite fluminense dos séculos XVI e XVII, seu 

principal objeto de estudo, reelaborou certos valores aristocráticos que antes diziam respeito 

exclusivamente ao mundo português, como elementos de status para assumir e permanecer 

nas posições privilegiadas que pleiteavam sobre aquelas paragens. Parte desses mecanismos 

de qualificação social passava pela prestação de serviço a coroa portuguesa, incluindo os 

afazeres de conquista do território americano.8  

Deste modo, considerei para este trabalho o modelo do “Antigo Regime nos trópicos” 

como referência para os móveis das ações dos sujeitos sociais que integravam as posições de 

mando da Ilha de Santa Catarina no principiar do século XVIII. Mesmo por que a situação 

nova do domínio sobre o território meridional poderia trazer essas significações de status, 

melhor, de aquisição de recursos na configuração desigual das recentes sociedades 

catarinenses.  

 Pensando sobre a historiografia catarinense, nada pode ser dito em relação à 

problemática recente desses estudos. Os pesquisadores atuais parecem cada vez mais se 

distanciar do recorte colonial como também do tema das elites. O que ainda persiste, por mais 

inadequadas que sejam, são as validações históricas feitas pela dita historiografia tradicional. 

Estas seguiam uma orientação de idéias e pesquisa nada empíricas, ou mesmo nada 

condizentes com a virada do pensamento histórico do século XX – a referência aqui é a 

“história-problema”. O raciocínio de tais pesquisadores seguia o de uma história alinhada ao 

pensamento histórico-positivista do final do século XIX e início do XX, que tinha como a 

                                                   
8 FRAGOSO, João. A formação da economia colonial do Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial 
(séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) O 
Antigo Regime nos trópicos... Op. Cit. p.29-72. 
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principal inquietação a narrativa dos fatos e trajetória dos homens ditos importantes, mas sem 

uma avaliação mais apurada de problemáticas sociais, políticas e econômicas do contexto em 

que esses estavam inseridos. Esses estudos foram pautados apenas pela mera descrição do 

evento histórico, e muitas vezes reproduzidos como verdades históricas de caráter 

heroicizantes.9 

Desse modo, os trabalhos históricos de corte regional tiveram o seu valor apenas pelo 

conjunto de informações que apresenta, uma vez que a maioria das fontes consultadas por 

esses pesquisadores parecem não mais existir nos arquivos locais. A interpretação dos fatos 

que os autores trazem foi reavaliada a partir das perspectivas atuais da historiografia. Frente a 

esta lacuna da historiografia regional, foram de extrema valia aqui as pesquisas recentes que 

versam sobre a temática das elites coloniais. Mesmo sendo sobre outros contextos histórico-

geográficos elas forneceram subsídios metodológicos e teóricos para complemento deste 

trabalho, em especial aqueles que versam sobre o Rio Grande do Sul, que, em face de uma 

realidade histórica quase comum a da capitania de Santa Catarina – a referência aqui é o 

processo de expansão portuguesa sobre a região do meridional – se tornaram importantes 

interlocutores para o desenvolvimento desta pesquisa. 

A respeito das fontes que deram lastro a este trabalho, busquei e usei aquilo que estava 

ao meu alcance. A realidade dos arquivos e documentos sobre o período colonial de Santa 

Catarina é totalmente caótica. A documentação que resta e está disponível sobre o recorte que 

pretendi estudar é ínfima. Em termos de fontes primárias, aquilo que tive contato direto foram 

apenas alguns registros de casamentos da paróquia de Nossa Senhora do Desterro. Todavia, 

procurei complementar esses parcos dados com material secundário, produto de pesquisas 

históricas sobre o mesmo período. Dentre esses, usei aqui de forma ampliada os estudos 

genealógicos que me permitiu identificar os sujeitos que compunham as “melhores famílias 

da terra” e, por conseguinte, compor as suas respectivas trajetórias. Também foi útil o 

trabalho de José Gonçalves Santos e Silva, um diligente historiador do século XIX, que 

interessado na história local, copiou boa parte da documentação oficial respeitante à vida 

política do Desterro. 

                                                   
9 WOLFF, Cristina Scheibe. Historiografia catarinense: uma introdução ao debate. Revista Catarinense de 
História, n. 2, Florianópolis, 1995. 
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O trabalho que segue está apresentado em três capítulos que procuram organizar de 

forma um tanto coerente as minhas validações acerca das experiências dos atores sociais que 

vieram a compor a primeira elite da Ilha de Santa Catarina nesse alvorecer do século XVIII. 

No primeiro capítulo procurei apresentar o contexto de ocupação e formação do 

território português da Ilha de Santa Catarina. A conquista das paragens meridionais 

apresentava-se como uma oportunidade única para aqueles que intentavam melhores 

condições de vida. A empreitada da colonização, além de promover o acesso a recursos como 

a terra e a “administração” da força de trabalho indígena, possibilitava também o acúmulo de 

benefícios que advinham do poder central em reconhecimento às investidas dos particulares 

sobre os novos domínios. Também procurei entender o comportamento matrimonial daqueles 

que pleiteavam as posições elevadas como uma das formas de estabelecer fronteiras entre os 

estratos sociais de menor distinção. 

Adiante, o segundo capítulo apresenta a trajetória de um importante membro da elite 

local, atentando para as sua política de relacionamentos familiares e de afinidades como 

expressão de sua rede social. Seguimos este indivíduo a fim de revelar a própria dinâmica da 

constituição do grupo de poder local, entendido aqui como um grupo dinâmico permeado por 

alianças e conflitos. 

Por fim, analisei um caso de contrabando que envolveu o funcionamento das relações 

recíprocas que conectavam a elite desterrense. Este caso também serviu como uma “janela” 

para perceber a formação do espaço político e econômico no qual este mesmo grupo foi 

projetado. Foi também importante avaliar o peso da câmara da vila do Desterro enquanto 

espaço que legitimava e organizava o poder local frente à estrutura política do império 

português. A participação da elite nas vereanças se tornou importante nas suas investidas de 

afirmação e reiteração social de seu poder.  
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Capítulo 1 - A formação social do território português da Ilha de Santa Catarina 

 

É lugar comum na historiografia de corte regional que o evento que combinou a 

formação e ocupação do território10 português da Ilha de Santa Catarina foi o povoamento 

fundado por Francisco Dias Velho, em 1662.11 A este fato têm-se associado o intenso 

movimento dos bandeirantes paulistas sobre as paragens do sul da América portuguesa, que 

tinham como principal motivação a captura e o aprisionamento de indígenas. A luta contra os 

“gentios” permitia a aquisição da mão-de-obra servil a um custo bem menor que a compra de 

escravos africanos para os proprietários agrícolas do centro-sul. Por esse, entre outros 

motivos, como foi também a corrida pela busca de metais preciosos (ouro e prata), vários 

homens desceram e povoaram as áreas meridionais do continente português.12 Foi assim que, 

no ano de 1679, Francisco Dias Velho, “bandeirante” e “preador de índios”, juntamente com 

seus familiares, agregados e escravos elevaram a primeira ermida cristã do litoral catarinense, 

sob a invocação de Nossa Senhora do Desterro.13 Assim, marcou-se, no tempo e na memória, 

uma das primeiras ocupações portuguesas efetivas da capitania de Santa Catarina. Era o início 

de mais uma etapa do processo de colonização portuguesa (conquista) sobre a parte de uma 

América ainda não-apropriada aos domínios do império ultramarino português.  

Afora a iniciativa de Francisco Dias Velho, muitos outros bandeirantes do centro-sul 

desceram para as terras catarinenses a fim de povoá-las. Pouco tempo depois da chegada de 

Dias Velho com seus familiares e agregados, uma nova leva de imigrantes se instalou na Ilha 
                                                   
10 O conceito de “território” aqui utilizado leva em consideração a ação humana na definição do espaço natural. 
Segundo Antônio Carlos Roberto Moraes, “o território é, portanto, uma expressão da relação sociedade/espaço, 
sendo impossível de ser pensado sem o recurso aos processos sociais”. MORAES, Antônio C. Robert. Bases da 
formação territorial do Brasil: o território colonial brasileiro no ‘longo’ século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000, 
p. 17 e 18. Apud. SILVA, Augusto da. A Ilha de Santa Catarina e sua Terra Firme: estudo sobre o governo de 
uma capitania subalterna (1738-1807). São Paulo: USP, 2008, p.30. [tese de doutorado] 
11 A referência sobre a fundação do povoado do Desterro pode ser encontrada nas memórias que foram escritas 
por Paulo Miguel Brito e Manuel Joaquim Coelho, no século XIX: BRITO, Paulo José Miguel. Memória política 
sobre a capitania de Santa Catarina (1816). Florianópolis: Livraria Central, 1932; COELHO, Manuel Joaquim 
D’Almeida. Memória histórica da província de Santa Catharina.Santa Catharina: Tipografia de J. J. Lopes, 
1877. Ver também: PIAZZA, Walter Fernando. Santa Catarina: sua história. Florianópolis: Ed. da 
UFSC/Lunardelli, 1983; CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina. Florianópolis: Laudes, 
1970; PAULI, Evaldo. A fundação de Florianópolis. Florianópolis: Lunardelli, 1987. 
12 Ver: ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, século XVI e 
XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; MONTEIRO, John. Negros da Terra: índios e bandeirantes nas 
origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de. Na 
encruzilhada do império: hierarquias sociais e conjunturas econômicas no Rio de Janeiro (c. 1650-c.1750). Rio 
de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, 60-61. 
13 PIAZZA, Walter Fernando. Op. Cit. p.112. 
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de Santa Catarina. Este grupo, conhecido por alguns historiadores como dos “segundos 

povoadores”,14 fixaram-se na Ilha por volta de fins do século XVII e início do XVIII. Grande 

parte deles provinha da vila do Rio São Francisco, povoado ao norte do litoral catarinense, 

que também havia sido fundado em decorrência das bandeiras paulistas, por Manuel Lourenço 

de Andrade no ano de 1658.15  

Alguns historiadores afirmam que foi esse grupo recente de imigrantes que garantiu a 

posse e o domínio do território da Ilha de Santa Catarina nos momentos de iniciais do século 

XVIII.16 Pouco tempo antes, por volta da década de 1680, o povoado do Desterro vinha sendo 

constantemente atacado por corsários estrangeiros (ingleses ou holandeses), e em um desses 

acontecimentos, quando da tentativa de defesa dos seus e do território, Francisco Dias Velho 

acabou sendo assassinado.17 Por conseguinte, aconteceu que parte de sua família decidiu 

deixar a Ilha e retornar para capitania de São Paulo, lugar de onde eram provenientes. Este 

teria sido então um momento de quase “abandono” do povoado do Desterro, ficando a restar 

ali apenas alguns índios e poucos representantes de sua família, entre esses estavam José Pires 

Monteiro e José Tinoco, respectivamente, filho e agregado de Francisco Dias Velho.18 

Ao certo, frente aos dissensos de tudo que já foi escrito sobre esta primeira fase de 

ocupação da Ilha de Santa Catarina, o que podemos afirmar certamente, é que, quando da 

chegada desses “segundos povoadores”, não demorou muito para que parte deles figurasse 

entre os principais homens de governança da comunidade desterrense. Assim, imaginamos 

aqui que foi a partir dessa segunda etapa de povoamento que se definiram os parâmetros da 

formação social excludente do território ilhéu, que veio a ordenar as primeiras décadas do 

século subseqüente. No centro desse processo encontravam-se luso-brasileiros e outros recém-

chegados da Península, que por suas “qualidades” naturais e sociais, passaram a ocupar os 

postos de mando local compreendendo a primeira elite senhorial e política da Ilha. 

                                                   
14 O termo já era de uso corrente pelos memorialistas do século XIX. O próprio Paulo José Miguel de Brito, em 
1816, o utilizou para definir a leva de pessoas que chegaram a Ilha de Santa Catarina após o grupo de imigrantes 
ligados a Francisco Dias Velho; BRITO, Paulo José Miguel. Op. Cit. p. 18. Sobre o seu uso na historiografia 
regional ver: FONTES, Henrique da Silva. A irmandade do senhor dos passos e o seu hospital e aqueles que os 
fundaram. Florianópolis: Edição do Autor, 1965, p. 20; CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Op. Cit. p. 47. 
15 As bandeiras paulistas foram responsáveis pela fundação das três povoações litorâneas de Santa Catarina, 
respeitando a ordem cronológica temos: Nossa Senhora do Rio São Francisco (1658), Nossa Senhora do 
Desterro (1662) e Santo Antônio dos Anjos de Laguna (1682). PIAZZA, Walter Fernando. Op. Cit. p.110-117. 
16 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. 
17 MAGALHÂES, Basílio. Os bandeirantes em Santa Catarina. In: Revista do IHGSC. Florianópolis, vol. VII, n. 
4, 1918, p. 360-361; CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Op. Cit. p. 41-42. 
18 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 19-20. 
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1.1 As conquistas do Sul e a oportunidade de fazer-se elite 

 

O movimento constante de pessoas e famílias que migravam para as áreas do Sul 

inaugurou o processo de expansão territorial portuguesa sobre a América meridional ainda 

desolada. A participação contínua desses grupos familiares que, em sua maioria, eram 

originários das vilas que distavam mais ao norte (São Francisco, Curitiba e Paranaguá, entre 

regiões do centro-sul), acresceu em gente e posterior desenvolvimento aos recentes povoados 

da costa litorânea de Santa Catarina, que eram Desterro e Laguna. As notícias sobre as 

possibilidades de riqueza, entre outras vantagens que estariam à disposição de quem se 

aventurasse por aquelas paragens, parecem ter ecoado bem mais no entre séculos, do que duas 

ou três décadas antes, quando da chegada de Francisco Dias Velho às terras catarinenses.  

Desse recente grupo de pessoas que povoaram o litoral catarinense, estiveram, entre 

outras, a família do também bandeirante paulista, Antônio Bicudo Camacho, e a do seu 

provável companheiro, o português Domingos Lopes Sertão. Ambos, provavelmente juntos, 

deixaram a vila do Rio de São Francisco ao mesmo tempo, e com ajuda de seus familiares e 

aliados se estabeleceram no litoral catarinense, por volta das duas últimas décadas do século 

XVIII.19 Alguns anos depois, no início dos setecentos, parte desse grupo já figurava entre os 

mandatários do pequeno povoado do Desterro como também o de Laguna, seja sendo homens 

de posses, ou mesmo participando do governo político local.20  

Assim como esses dois aventureiros (conquistadores), muitos outros sujeitos, sozinhos 

ou acompanhados de suas respectivas famílias, tentaram a sorte pelas áreas meridionais do 

continente português. Entre as vantagens que a fronteira oferecia estava aquela que talvez 

fosse a preferida: a de se tornar senhores de terras e de outrem. O sonho “senhorial” 

possivelmente correspondia às expectativas dos sujeitos e famílias que decidiam integrar-se às 

posições privilegiadas das sociedades americanas, sobretudo aqueles que eram provenientes 

                                                   
19 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 41-45. 
20 A família Camacho figurou entre as principais famílias da Ilha de Santa Catarina e também de Laguna no 
início do século XVIII. Alguns filhos de Antonio Bicudo Camacho fizeram parte das recentes câmaras 
municipais da Vila de Laguna e Desterro, na década de 1720. Sobre a família Camacho ver: BOITEUX, Lucas 
Alexandre. Prosápia Catarinense (volumes I, II e III). Transcrição de Marly A. F. B. Florianópolis: IHGSC - 
Núcleo de Estudos Genealógicos, 1999. Sobre as possíveis sesmarias adquiridas por esses, ver: CABRAL, 
Oswaldo. Op. Cit. p. 47. 
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de regiões onde não o podiam ser. As conquistas do Sul surgiam como a possibilidade de 

alcançar ou ampliar prestígio e riqueza. 

 

                  Mapa 1.1 - “Costa desde o Rio São Francisco até a Ilha da Cananéia” - Capitania de São Vicente, 1640.21 
 

É bem provável que o sistema de herança que era praticado nas regiões de origem 

desse grupo de povoadores – a referência aqui é a capitania de São Paulo – que beneficiava 

mais uns em detrimento de outros na repartição dos bens da família, tenha motivado a 

migração, sobretudo daqueles que estariam aquém de herdar alguma propriedade.22 A 

impossibilidade de acolher todos os filhos dentro de uma mesma propriedade agrícola era uma 

realidade bastante evidente para os chamados paulistas, e a migração surgia como uma 

solução adequada para que esses se perpetuassem como senhores de terras. Assim sendo, a 
                                                   
21 PORTUGALIAE MONUMENTA CARTOGRAFICA, vol. IV. In: ALBARNEZ, João Teixeira. Discripção de 
todo o marítimo da Terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brasil – [s.l.: s.n.], D. L. 2000. Ed. fac-simil.: 
Grafispaço - Centro Editorial Gráfico. 
22 A historiadora Alida Metcalf, estudando as famílias de Santana da Parnaíba, mesma região de origem de 
Antônio Bicudo Camacho, percebeu que era freqüente a migração de filhos que não foram preteridos com o 
sistema sucessório da herança paulista. Mas não só. Ela aponta também que há casos em que os filhos herdavam 
alguma posse, e que por ser essa diminuta, em função da partilha entre o grande número de irmãos, decidiam 
eles também migrar. METCALF, Alida. Families of planters, peasants and slaves: strategies for survival in 
Santana da Parnaíba, Brazil, 1720-1820. Universidade do Texas, 1983. [tese de doutorado] Apud: 
HAMESTEIR, Martha Daisson. O continente do Rio Grande de São Pedro: os homens, suas redes de relações e 
suas mercadorias semoventes (c. 1727- c. 1793). Rio de Janeiro: UFRJ, 2002, p. 35. [dissertação de mestrado] 
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situação de uma fronteira aberta em tempo recente, como a região de Santa Catarina, 

abundante em recursos, sobretudo terras e indígenas a serem utilizados para o trabalho, 

combinava elementos que possibilitariam inúmeras oportunidades de enriquecimento aos 

indivíduos que tivessem disposição para enfrentar a aventura da exploração e ocupação do 

meridional português.  

Além da tentativa de buscar melhores condições de vida, outros fatores também se 

apresentaram como determinantes no conjunto desse processo de ocupação do Sul. A isto 

pode-se acrescentar a prática do comércio e o serviço militar nas regiões limítrofes da bacia 

do Prata. A criação da Colônia de Sacramento, por volta do ano de 1680, representou uma 

iniciativa da coroa portuguesa de cravar a sua presença no extremo-sul do continente e de 

garantir um ponto comercial forte na região; os movimentos de militares e comerciantes se 

intensificavam cada vez mais, fazendo surgir daí outro importante fluxo migratório.23 Esta 

região da bacia do Prata já era freqüentada pelos portugueses desde o século XVI, e também 

era uma das principais rotas dos metais que desciam dos montes andinos.24 

A militarização da fronteira-Sul do continente americano português estivera entre os 

mais importantes planos que a coroa reservou para a região meridional como um todo neste 

período. Todavia, a ameaça de perder o território para os castelhanos tornava-se cada vez 

mais frequente e, pouco tempo depois, precisamente no ano de 1705, os espanhóis tomaram 

Sacramento. Os portugueses só viriam a reconquistá-la em 1716. A fim de garantir 

definitivamente a posse do território, Portugal precisou investir num plano mais eficaz de 

ocupação territorial. Para isso, foram transmigrados sob custos da coroa lusa uma leva de 

casais portugueses e açorianos para que se estabelecessem na região.25 

Foi provavelmente a partir desse fluxo migratório em direção ao extremo sul da 

América portuguesa, que o português Antônio Jorge Zuzarte, natural de Lisboa, chegou à Ilha 

de Santa Catarina, por volta da década das décadas de 1720-1730.26 Depois de servir nas 

                                                   
23 Ibidem, p. 27-32.  
24 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Op. Cit. 
25 HAMESTEIR, Martha Daisson; GIL, Tiago Luís. Fazer-se elite no extremo-Sul do Estado do Brasil. 
Continente do Rio Grande de São Pedro (século XVIII). In: FRAGOSO, João; ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, 
Antônio Carlos. (Org.) Conquistadores e negociantes: histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos. 
América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 265-270. 
26 As datas sobre o seu estabelecimento no povoado do Desterro não são precisas. 
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tropas da coroa na Colônia de Sacramento, ele decidiu se mudar com toda a sua família para o 

povoado do Desterro, onde ali se estabeleceu definitivamente.27  

Assim como o oficial militar Antônio Jorge Zuzarte, muitos imigrantes (portugueses e 

açorianos) devem ter desistido de se fixar em Sacramento, migrando para os outros pontos de 

povoamento do Sul. Também é provável que nem tivessem tido passado por essa região, 

fixando-se em primeiro momento onde lhes agradavam, ou até mesmo noutros lugares para 

onde teriam sido determinados. Segundo Jaime Cortesão, a coroa lusa, para bem atender as 

suas necessidades de povoamento e aliviar a pressão demográfica existentes em certas regiões 

de seus territórios, estimulava com certa freqüência a migração de pessoas para trabalhar e 

estabelecer famílias em suas conquistas do ultramar.28 

 Afora os recursos que pareciam ser abundantes nas regiões recém-conquistadas, 

apresentava-se também para esses imigrantes (luso-brasileiros ou portugueses) a conveniência 

de prestar serviços à coroa portuguesa, que ao longo dos últimos anos estava demonstrando 

mais detidamente atenção sobre o meridional. A lógica da prestação de serviços à coroa 

portuguesa se encaixa naquilo que muitos estudiosos denominam de “sistema de mercês”.29 A 

coroa distribuía uma série de privilégios como forma de agradecimento para aqueles súditos 

que mobilizassem esforços e recursos na execução de algum serviço em prol dos seus 

interesses. Este campo de prestação de serviços abria uma série de obrigações recíprocas entre 

as partes envolvidas, sejam os vassalos com o rei, ou com autoridades diretamente ligadas a 

ele. Segundo historiadores portugueses, as recompensas distribuídas pelo monarca geravam 

                                                   
27 Ver a família “Zuzarte” em: BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
28 CORTESÃO, Jaime. Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madrid (1750). Rio de Janeiro: Ministério das 
Relações Exteriores, 1951. 
29 Alguns autores usam outros termos para se referir a este tipo de prática da coroa lusa, como “economia de 
mercês” e “economia do dom”. Entretanto, as idéias a respeito dessa prática de prestação de serviços ao rei 
seguem praticamente o mesmo raciocínio: XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, Antônio Manuel. As redes 
clientelares. In: HESPANHA, Antônio Manuel. (Coord.) História de Portugal. Antigo Regime (1620-1807). 
Lisboa: Editorial Estampa, 1998; OLIVAL, Fernanda. As Ordens Militares e o Estado moderno. Honra, mercê e 
venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar Editora, 2001. Apud. BICALHO, M. F. Conquista, Mercês e 
Poder Local: a nobreza da terra na América portuguesa e a cultura política do Antigo Regime. In: Revista 
Almanack Braziliense. São Paulo, n.2, 2005, p. 21-34; FRAGOSO, João Luís Ribeiro. A formação da economia 
colonial do Rio de Janeiro e de sua primeira elite senhorial do Rio de Janeiro (séculos XVI e XVII). In: 
FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) O Antigo Regime nos 
trópicos. A dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, 29-71. Sobre a aplicação 
desse sistema no Brasil ver: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. Uma 
leitura do Brasil colonial. Bases da materialidade e da governabilidade do Império. In: Penélope: Revista de 
História e Ciências Sociais, n. 23, 2000, p. 67-88. 
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um mercado de ávidos prestadores dos serviços régios no Reino, e na América lusa não fora 

diferente.30  

Dentre as vantagens que eram ofertadas aos ultramarinos, havia a disponibilidade para 

cargos administrativos, patentes militares, privilégios comerciais, isenção de impostos, terras, 

além de outros elementos que favoreceriam materialmente ou simbolicamente os interessados. 

A situação realmente nova da conquista dos territórios sulinos apresentava-se como 

circunstância ideal para a prática desse sistema de mercês, que vigorava em Portugal desde o 

período medieval. A coroa lusa se serviu amplamente dessa estratégia na elaboração do seu 

vasto império ultramarino, incluindo aí os seus recentes domínios do sul da América. 

 

 
Mapa 1.2 - “Costa desde a Barra do Rio Grande até ao Rio São Francisco” - Capitania de Santa Catarina e 

o Continente do Rio Grande de São Pedro, 1640.31 
 

Até aonde sabemos, nesse primeiro momento do processo de extensão dos domínios 

portugueses sobre o meridional, especialmente para a região que configurava a capitania de 

                                                   
30 FRAGOSO, João. Op. Cit. p. 43-50. 
31 PORTUGALIAE MONUMENTA CARTOGRAFICA, vol. IV. In: ALBARNEZ, João Teixeira. Discripção de 
todo o marítimo da Terra de Santa Cruz chamado vulgarmente o Brasil – [s.l.: s.n.], D. L. 2000. Ed. fac-simil.: 
Grafispaço - Centro Editorial Gráfico. 
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Santa Catarina e o Continente do Rio Grande de São Pedro, a ocupação e a defesa do 

território não fora parte de um plano colonial “autêntico” da coroa lusa.32 Foi somente num 

momento posterior que esta passou a aplicar o seu projeto de colonização efetiva, que se deu 

com os investimentos maciços da Fazenda Real, montagem de aparato político-administrativo 

permanente, fortificação militar e a transmigração de colonos.33 A título de exemplo, mais de 

meio século depois da fundação dos povoados de Laguna e do Desterro é que fora instalada a 

primeira instituição oficial do Estado português na região; assim, em 1738, por determinação 

régia, a governadoria da capitania de Santa Catarina fora criada.34 Esta passava a responder 

também pelo governo e administração do Continente do Rio Grande São Pedro. Até então, o 

que houve em termos de domínio territorial fora uma empreitada que começou, sobretudo, 

com a participação de particulares à custa de seus próprios recursos.  

Entretanto, para aqueles que insistiam em migrar e povoar as áreas do Sul, garantindo 

não só o domínio mais também o desenvolvimento da região, certamente os custos seriam 

recompensados, sobretudo para as elites locais que iam ao longo desse tempo se formando. É 

mais que provável que a expectativa de ser agraciado com as benesses expedidas pelo rei, o 

que deveria em muito confirmar as motivações pessoais para essa empreitada da colonização, 

esteve entre um dos principais móveis das ações de conquista. Quem sabe estivessem esses 

primeiros “conquistadores” ou “povoadores” pensando nas terras que poderiam herdar, nas 

concessões comerciais que poderiam usufruir, ou mesmo, dos postos de mando (civis e 

militares) que poderiam assumir, entre outras possíveis situações de desfrute dos privilégios e 

honrarias reais.  

Todas essas possíveis vantagens deviam compreender o conjunto das expectativas de 

quem se aventurava em direção ao Sul. Contudo, para que isso de fato se concretizasse, ao 

menos oficialmente, era necessário que o monarca, ou autoridades diretamente ligadas a ele, 

confirmasse a sua mercê registrando a decisão em nome da coroa portuguesa. 

Essas concessões régias não eram somente a forma compensatória com que a coroa 

dispunha para agradar os seus vassalos ultramarinos. Elas fomentavam também uma cadeia de 

                                                   
32 KÜHN, Fábio. Gente da fronteira: família, sociedade e poder no sul da América portuguesa – século XVIII. 
Rio de Janeiro: UFF, 2006, p. 29-62 [tese de doutorado]; HAMESTEIR, Martha Daisson. Op. Cit. p. 83-143. 
33 A referência aqui é sobre o projeto de estabelecimento colonial que a coroa portuguesa empregou nos 
territórios da Ilha de Santa Catarina em fins da primeira metade do século XVIII, a esse respeito ver: PIAZZA, 
Walter Fernando. A epopéia açórico-madeirense 1748-1756. Florianópolis: Editora da UFSC/Lunardelli, 1992. 
34 PIAZZA, Walter Fernando. Santa Catarina: sua história... Op. Cit. p. 123. 
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poder e rede de hierarquia que proporcionava a expansão dos interesses metropolitanos sobre 

aquela parte do continente, orientada, especialmente, pelo estabelecimento de vínculos 

estratégicos com os colonos. A distribuição de privilégios ajudava a coroa a reforçar os laços 

de sujeição e pertença desses colonos à mesma estrutura política de seu império, garantindo, 

assim, de antemão, governabilidade e domínio sobre as áreas recém-ocupadas.35  

Os termos dessa política de prestação de serviços e concessão de privilégios eram 

negociados a partir da lógica da dádiva. Segundo os historiadores portugueses Ângela Xavier 

e Antônio Manuel Hespanha,  

 
O caráter ‘devido’ de certas retribuições régias, aos serviços prestados à coroa 
parece introduzir certa obrigatoriedade nos atos de benefícios reais, assim não 
apenas dependentes da sua vontade ou da sua ratio, mas muito claramente de uma 
tradição e de uma ligação muito forte com o costume da retribuição.36  

 

No entanto, esta distribuição dos benefícios reais seguia a ordem desigual do mundo 

de Antigo Regime. A posição privilegiada do rei se legitimava em cada situação de entrega 

dessas benesses, “o ato de dar subjaz uma ‘pouco virtuosa’ estratégia de valorização social e 

política”.37 As hierarquias estariam sendo reproduzidas e naturalizadas mediante a prestação e 

a contra-prestação desses favores reais, que se dava entre homens de categorias sociais muito 

desiguais.  Todavia, se o ato de “dar” produzia o reconhecimento daquele que doa, o ato de 

“receber” poderia gerar também alguma espécie de promoção para quem recebe, uma vez que 

nem todos poderiam adquirir tais benefícios. Para aqueles que foram agraciados pelos mimos 

do rei as suas “qualidades” eram reconhecidas, valorizadas e legitimadas, especialmente 

frente a quem não foi, ou mesmo quem não podia ganhar nada do monarca por conta de sua 

“qualidade” inferior.   

Em termos práticos, parece que a aplicação desse sistema, no contexto do processo de 

ocupação das terras meridionais, rabiscou as primeiras linhas das estruturas hierárquicas das 

sociedades recém-formadas. A decisão sobre quem deveria ser ou não ser agraciado com as 

benesses reais, ajudava a definir os integrantes das futuras elites locais. Ao certo, os recursos 

que foram distribuídos pelo rei ou por autoridades coloniais e metropolitanas, como terras e 

                                                   
35 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. Uma leitura do 
Brasil colonial... Op. Cit. p.  
36 XAVIER, Ângela Barreto; HESPANHA, Antônio Manuel. Op. Cit. p. 347. 
37 Ibidem, p. 390. 
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patentes militares, estiveram entre os principais elementos de distinção social e riqueza, e, por 

conseguinte, serviram de fatores para a produção das hierarquias sociais e econômicas no seio 

daquelas comunidades que iam se formando.  

As referências que se têm sobre o uso ou a prática desse sistema de distribuição de 

mercês na Ilha de Santa Catarina são muito poucas; no entanto, elas serão aqui muito valiosas 

para o entendimento do processo de formação da sua elite “original”. A documentação que 

existe sobre este aspecto da história de Santa Catarina não foi por nós aqui consultada. Grande 

parte do que vamos lançar mão aqui compõe um conjunto de indícios que nos leva a crer 

sobre a existência e aplicação da concessão desses benefícios para aqueles que se aventuraram 

por essas paragens.  

De início temos o caso singular do próprio Francisco Dias Velho que, após elevar a 

capela de Nossa Senhora do Desterro, retornou à cidade de Santos e requereu ao governador 

da capitania de São Paulo a propriedade de várias terras. Segundo o pesquisador Basílio 

Magalhães, ele havia solicitado a posse de “duas léguas e meia em quadra” na Ilha de Santa 

Catarina, “onde levantara a igreja Nossa Senhora do Desterro e montara fazenda de culturas, 

duas léguas” em terra firme, “onde também estabelecera feitoria”, e mais “duas léguas em 

quadra começando do rio Araçatyba”. Como forma de agradecimento pelos seus serviços, a 

coroa pareceu achar justo seu pedido e outorgou todas as sesmarias que ele havia requerido.38  

O desfrute desses benefícios pelo próprio Francisco Dias Velho e seus familiares 

pareceu não durar muito. Como já referenciado, anos depois ele fora assassinado por corsários 

estrangeiros, e parte de seus familiares recolheu-se em São Paulo, restando no pequeno 

vilarejo apenas um filho seu de que se tem conhecimento. Provavelmente, usufruindo das 

posses e privilégios do seu pai, José Pires Monteiro conseguiu manter-se, ainda no início do 

século XVIII, entre os principais homens de mando da Ilha.39   

Posteriormente, muitos outros povoadores também se sentiram agraciados por essas 

benesses reais, e foi de fato o que aconteceu com a família de Antônio Bicudo Camacho e de 

outras mais que o acompanhavam, todos vindos da vila do Rio de São Francisco. Após terem 

se instalado no povoado do Desterro, adquiriram eles sesmarias, entre outros privilégios em 

                                                   
38 MAGALHÂES, Basílio. Op. Cit. p. 361. 
39 Sobre José Pires Monteiro ver: FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 19-41; BOITEUX, Lucas Alexandre. 
Op. Cit. p. 51. 
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finais do século XVII. 40 Em que pese o recebimento de tais benesses, o grupo dos “segundos 

povoadores” dali por diante pareceu caminhar entre os mandatários da Ilha de Santa Catarina, 

conformando assim a primeira elite senhorial e política local.  

Ao longo do texto apresentaremos outras referências e situações sobre o uso desses 

privilégios concedidos ou outorgados pela coroa para aqueles que viriam a compor a elite 

desterrense. Entretanto, para que possamos entender melhor este processo de formação do 

grupo hegemônico, sobretudo enquanto homens que estariam buscando reforçar as suas 

“qualidades” diante dos menos qualificados, dentre as quais os privilégios concedidos pelo 

rei, faremos uma pequena análise acerca da estrutura social local. Nesse sentido, queremos 

salientar as formas pelas quais o grupo manteve-se distante da população local, em geral 

mestiços, indígenas e negros, no intuito de afirmar e reiterar socialmente o seu poder e status.  

 

1.2 A configuração social do Desterro: índios, negros, portugueses e estrangeiros 

 

 Ao longo desse período de recente formação do território, de fins do século XVII e 

início do XVIII, o pequeno povoado fundado por Dias Velho já exibia os seus sinais de 

desenvolvimento. Segundo o historiador catarinense Oswaldo Rodrigues Cabral, entre 1719 e 

1720, na ocasião da visita que fazia o ouvidor de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, àquele 

vilarejo – neste momento a judicatura paulista era responsável por toda a área recém-ocupada 

do sul da Colônia – a Ilha de Santa Catarina já contava com 27 casas e 130 habitantes.41  

Ao certo, não é possível saber muito sobre as características desses recenseados, 

sobretudo por conta da carência de dados desta fase inicial dos setecentos para a capitania de 

Santa Catarina. Entretanto, a partir do pouco que dispomos sobre esse período, que são as 

informações reproduzidas pela bibliografia e alguns relatos de viajantes, podemos supor que 

aqueles que estiveram sob a mira do recenseador foram apenas os considerados “aptos” para 

serem contados. Provavelmente, os descendentes diretos dos antigos povoadores, brancos e 

mestiços livres, e outros possíveis imigrantes que ali continuavam a se instalar.  

                                                   
40 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Op. Cit. p. 47. 
41 Ibidem, p. 50-51. 
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Em tempos anteriores, precisamente no ano de 1712, fundeou no continente próximo a 

ponta sul da Ilha de Santa Catarina a expedição do engenheiro militar francês Amédée 

François Frézier. A embarcação e seus tripulantes aportaram ali em busca de refúgio e 

“aguada” para continuar as suas incursões pelas Américas. A respeito da sua estada na Ilha, 

Frézier escreveu um relato sobre o vilarejo do Desterro. Apontava ele que naquela ocasião 

viviam “147 brancos, alguns índios e negros libertos, dos quais uma parte acha-se dispersa 

pela orla da terra firme”.42  

Infelizmente, o relato feito pelo viajante não revela nenhum índice da presença desses 

grupos sociais que não eram brancos ou livres de nascimento, tais como indígenas, libertos, 

ou até mesmo escravos africanos. Entretanto, mesmo sem essa consideração quantitativa, a 

informação do estrangeiro francês tem sua importância na medida em que revela a existência 

e a participação desses grupos no principiar da ocupação e formação do território ilhéu. Quiçá 

este seja um dos primeiros relatos que faça referência a presença de negros, provavelmente 

africanos, no espaço ilhéu. Quanto aos indígenas, a sua presença já era presumivelmente 

conhecida pela obviedade de serem naturais daquelas terras, ou de terem sido para cá trazido 

em função das bandeiras paulistas. Mas mesmo assim, pouco se sabe sobre a presença e a 

participação deles nesse processo de formação territorial da Ilha de Santa Catarina.  

 

                                                   
42 HARO, Martim Afonso Palma de. (Org.) Relato de Viajantes. Ilha de Santa Catarina: relato de viajantes 
estrangeiros nos séculos XVIII e XIX. Florianópolis: Editora da UFSC/Lunardelli, 1996, p. 23.  



 

 

22 

              Mapa 1.3 - “Carta particular da Ilha de Santa Catarina” - Frézier, 1712.43 

 

 Outro dado demográfico sobre a população desterrense merece a nossa atenção. Em 

sua tese de doutoramento, o pesquisador Fábio Kuhn apresentou um interessante quadro 

censitário dos três principais núcleos de povoamento do litoral de Santa Catarina (São 

Francisco, Desterro e Laguna). Tirado a mando do governo de São Paulo, este censo seguia as 

ordens da coroa portuguesa de planificar a ocupação do meridional. Naquela ocasião, no ano 

de 1726, o governo paulista enviou para esses vilarejos da costa-sul o “mestre-de-campo” 

Davi Marques Pereira, sob a ordem de recrutar contingente humano para “dar calor” ao 

povoamento do Continente do Rio Grande de São Pedro. Ao que diz respeito à Ilha de Santa 

Catarina, o quadro apresenta os seguintes dados: 26 “casais brancos”, 16 “casais bastardos” 

e 31 “homens de guerra”.44 Um olhar precipitado levaria a considerar que havia ali apenas 

105 habitantes e, consequentemente, tendo como referência os outros dados apresentados 

acima, ficaria notável que nos últimos 14 anos passados, quando do recrutamento de Davi 

Marques Ferreira, o crescimento demográfico da Ilha de Santa Catarina fora categoricamente 

                                                   
43 Amédée François Frézier. Carte particulare de I’Isle de Ste. Catherine: située à La Côte Du Bresil par 27.d 30 
de l’atitude Australe, In: Idem. Relation Du Voyage de La Mer Du Sud aux cotes Du Chily et Du Perou, fait 
pendant lês années 1712, 1713 & 1714. BNL, D.S. XVIII-75. 
44 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 54-55. 



 

 

23 

negativo. Contudo, algumas objeções em relação a esse pensamento desavisado merecem ser 

salientadas.   

Em primeiro lugar, não sabemos ao certo qual o significado numérico da unidade 

“casal” que estava ali sendo utilizada. Ao que tudo indica, esta unidade faz referência a uma 

família contada a partir dos respectivos chefes domiciliares, o marido e a mulher.45 Tomando 

em consideração o modelo de família extensa do período do Antigo Regime, que foge ao do 

tipo nuclear contemporâneo, acrescentar-se-ia também, além dos filhos e outros parentes 

consanguíneos, agregados e possivelmente escravos.46 Quanto a isto, podemos aqui sugerir, 

certamente, que os 42 “casais” que foram listados somavam muito mais que 84 pessoas.  

Segundo, quando desta situação do recrutamento, é provável que o censo pudesse 

também ter sido manipulado em função de se criar uma imagem mais desoladora e pobre das 

vilas a fim de evitar o serviço militar, e a transmigração de famílias da comunidade para as 

fronteiras do sul. Para aqueles que já estivessem instalados, dispondo de terras, família, e 

pequenas riquezas, talvez a migração não fizesse mais sentido. Destarte, é possível que a 

imagem de uma vila em dificuldades permitisse a esquiva das obrigações de apoio à 

colonização capitaneada pelo governo paulista, sobretudo em “ajudas” que colocavam em 

risco o próprio desenvolvimento daqueles povoados, como era o caso da mudança de parte da 

sua pequena população. Possivelmente este fora o pensamento que orientou os oficiais da 

câmara da vila de Laguna a afirmarem que, 

 
Pelo verdadeiro conhecimento do estado desta povoação da Laguna e pobreza dela, e 
poucos moradores que aqui vivem, tendo a terra capacidade para muito mais, e se 
daqui se tirarem alguns, ficará outra vez deserta; e a vista de tudo isso não há quem 
queira ir para o dito Rio Grande, nem pessoas com posses que possamos nomear 
para principiar a povoação nela, porque todos os moradores são muito pobres (...) 47   

 

Ao que nos interessa, o confronto dessas informações demográficas nos permite 

sublinhar a existência de uma população muito maior do que a dita “oficial”, do que a que 

fora registrada nos censos encomendados por magistrados e oficiais militares portugueses, e 

                                                   
45 Ver o termo “casal” e “casalzinho” em, BLUTEAU, Rafhael. Vocabulario portuguez e Latino. Coimbra: 
Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 
46 FARIA, Sheila de Castro. História da família e demografia histórica. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; 
VAINFAS, Ronaldo. Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 
241-158. 
47 ATA da Câmara de Laguna, 10.11.1726. Apud: KHÜN, Fábio. Op. Cit. p.55. 
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por viajantes europeus. Além da presença dos imigrantes paulistas e seus descendentes, foi 

também notável a participação de outros grupos humanos como os indígenas, negros de 

origem africana e “bastardos” na ocupação do território. 

A partir do uso das categorias de classificação do gênero humano, que estavam ali 

sendo inconscientemente utilizadas por quem observava o recente povoado do Desterro, é 

possível entrever a expressão de alguns dos códigos sociais reinantes naquele pequeno 

povoado, como a preocupação que tiveram em diferenciar os “bastardos” enquanto um grupo 

distinto. As sociedades recém-formadas da América lusa meridional, pareciam reproduzir 

perfeitamente as feições de uma sociedade hierarquizada, típica de Antigo Regime, que 

levava em consideração as “qualidades” naturais e sociais de cada um, a fim de servir de 

parâmetro ao preenchimento dos lugares desiguais que existiam no seio de sua comunidade.48  

A propósito, sobre essas categorias que foram ali utilizadas para classificar a 

população local, nos impressionou o significativo número dos casais ditos “bastardos”. 

Conforme os dados de Fábio Khün, este grupo perfazia um total de quase 40% das unidades 

familiares do vilarejo do Desterro.  

Sobre o uso deste termo, “bastardo”, alguns dicionários antigos portugueses sinalizam 

que a palavra servia para designar os filhos nascidos de uma relação ilegítima, ou não lícita 

frente aos códigos morais vigentes da sociedade portuguesa, em que pese não ter existido o 

ato do casamento entre os pais. Assim sendo, seria o bastardo o filho ilegítimo, ou melhor, o 

“filho de pai sabido, cuja mãe se ignora”, ou também o “filho de pai solteiro, e de 

concubina.” 49 Segundo o historiador John Monteiro, o uso deste termo nas paragens 

americanas do século XVIII designava o mestiço de origem indígena pela parte de sua mãe.50 

Desta maneira, a existência demasiada desses mestiços nos indica o resultado das eventuais, e 

pelo visto não poucas, uniões amorosas dos luso-brasileiros e portugueses com as mulheres 

indígenas que habitavam por ali em profusão. É provável, numa menor proporção, que o 

mesmo acontecesse para com as mulheres negras, libertas ou escravas que por ali também 

viviam.  

                                                   
48FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) O Antigo Regime nos 
trópicos. A dinâmica imperial portuguesa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
49Ver o termo “bastardo” em: BLUTEAU, Rafhael. Op. Cit.  
50 MONTEIRO, John. Op. Cit. p. 166-167. 



 

 

25 

Entretanto, este fenômeno da mestiçagem acabava por configurar um tipo social de 

sujeito que se diferenciava pela sua ascendência inferior, escrava ou não, indicando um 

nascimento menos qualificado.51 Assim, podemos aqui sugerir que os traços dessa mistura 

étnica poderia pesar muito sobre os indivíduos, ou mesmo sobre a linhagem de uma família 

que preteria ter a qualidade de “nobre” nesse contexto do Antigo Regime, em que os valores 

corporativos e desiguais da sociedade portuguesa estariam sendo amplamente adaptados às 

novas realidades americanas.52 

 Seguindo esse raciocínio, entre aqueles que ocupavam ou pleiteavam as posições 

cimeiras daquele povoado da Ilha de Santa Catarina, é bem provável que a distinção social do 

nascimento tenha sido utilizada como mais uma das prerrogativas de “qualificação” por quem 

deveria ou não fazer parte do grupo hegemônico. Não é difícil imaginar que por mais que 

acontecessem uniões consensuais entre os portugueses (descendentes também) com outros 

não-portugueses (indígenas e negros), deve de ter existido entre os colonos nobilitados uma 

preocupação para com a constituição de uma família “oficial”, sobretudo para garantir a 

legitimidade e perpetuidade do seu poder. Os enlaces matrimoniais dos rebentos legítimos 

poderiam ser entendidos como mais uma das reiteradas formas de diferenciação social entre 

os membros da elite local, que procurava de certa forma manter a sua “qualidade” social e 

natural inalterada. Assim, entre as outras possíveis formas de estabelecer as fronteiras entre os 

grupos sociais ali existentes, a pretensa elite poderia distanciar-se dos menos qualificados 

através do casamento, decidindo por quem deveria ou não participar do seu seleto grupo. De 

fato, eles assim o fizeram.   

 A fim de completar este “quebra-cabeça” da estrutura social da Ilha de Santa Catarina, 

especialmente naquilo que tange o comportamento das famílias da elite, decidimos incorporar 

aqui algumas das “peças” fornecidas pelos historiadores catarinenses que se detiveram sobre o 

estudo desse primeiro momento de ocupação colonial do litoral catarinense. 

                                                   
51 SCHWARTZ, Stuart. Brazilian ethnogenesis: mestiços, mamelucos, and pardos. In: GRUZINSKI, Serge; 
WACHTEL, Nathan. (Org.) Le nouveaux monde, mondes nuveaux. Paris: Éditions Recherche sur les 
Civilisations/Editions de l’École des Hautes Études em Sciences Sociales, 1996, p. 9-27. Apud. LARA, Sílvia. A 
cor da maior parte da gente: negros e mulatos na América portuguesa setecentista. In: FURTADO, Júnia. (Org.) 
Sons, formas, cores e movimentos na modernidade atlântica: Europa, Américas e África. São Paulo: 
Annablume, Belo Horizonte: Fapemig; PPGH-UFMG, 2008, p. 361-374. 
52 MATTOS, Hebe Maria. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em 
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) 
Op. Cit. p. 141-162. 
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Em “Prosápia Catarinense”, Lucas Boiteux procurou reconstituir as linhagens das 

principais famílias de Santa Catarina e apresentou uma série de dados sobre esses personagens 

históricos ditos “importantes”, inclusive sobre os antigos povoadores paulistas. Por mais que 

seu trabalho tenha sido orientado por motivações “genealógico-elitistas”, e também por uma 

compreensão limitada da história, de que se vale apenas dos fatos e personagens considerados 

“oficiais”, foi possível extrair fragmentos no mínimo interessantes, para compreender a quase 

desconhecida realidade social da Ilha de Santa Catarina.53  

Por sua vez, o historiador Jacintho Mattos, compartilhando desse mesmo raciocínio 

classista e historiográfico, escreveu também sobre as “personalidades” da história colonial 

catarinense. Os seus escritos foram publicados numa seção do principal caderno do Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina que se intitulava “Material Histórico”.54  

Seguindo a mesma linha de pensamento dos dois autores citados acima, Henrique da 

Silva Fontes também se debruçou sobre o tema das principais famílias do povoado do 

Desterro.55 Entretanto, nem ele, nem os outros aqui referidos, realizaram um estudo mais 

detido sobre as problemáticas sociais nos quais esses homens de condição elevada estavam 

envolvidos. Ao que nos parece, a idéia que cercava os estudos históricos feitos por esses 

pesquisadores era tributária do modelo histórico-positivista de fins do século XIX e início do 

século XX, que tinha em seu programa disciplinar a preocupação central com a narrativa 

“verdadeira” dos fatos e a produção de uma memória heróica dos ilustres da história regional 

oficial. 

 De todo modo, tais estudos foram de grande valia na identificação do nosso principal 

objeto, a elite senhorial e política da Ilha de Santa Catarina. A isso se deve o fato de que boa 

parte das fontes que esses autores tiveram acesso parecem não mais existir. Portanto, a fim de 

somar em informações que reportam sobre a trajetória individual e coletiva dos nossos 

personagens, esses trabalhos serão largamente usados aqui.  

Para uma análise mais precisa dos dados que foram apresentados pelas obras desses 

historiadores, nos servimos também de um corpus documental, que, mesmo pequeno, foi 

                                                   
53 BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
54 MATTOS, Jacintho. Material Histórico. In: Revista do IHGSC. Florianópolis, vol. VI, n. 2 e 4, 1917; Idem. 
Vol VII, n. 1, 1918. 
55 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit.  
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muito importante para nosso trabalho. Esta documentação compreende os primeiros registros 

de casamento da paróquia de Nossa Senhora do Desterro.56 A documentação não está 

completa. Parte dela foi perdida ou consumida pelo tempo. Assim, preferencialmente a 

usamos aqui de forma qualitativa e não serial por conta da incompletude dos seus dados. 

Alinhamos esses registros, com outras informações que a literatura histórica e genealógica nos 

informou. Foi desta maneira que conseguimos capturar alguma das trajetórias familiares da 

elite e de suas possíveis estratégias de distinção social.  

Como já sinalizado, o momento de finais do século XVII e início do seguinte, fora de 

um maior incremento populacional do povoado do Desterro. O restabelecimento demográfico 

estava sendo auxiliado pelas constantes levas de imigrantes que chegavam de vários lugares 

da Colônia e Península. Analisando os primeiros casamentos que foram efetuados na paróquia 

do Desterro, nos anos entre 1714-1730, o historiador Jacintho Mattos afirmou que dos 

nubentes havia “poucos naturais da Ilha, a maioria era do continente lusitano, da Galliza, 

das Ilhas, de São Paulo, Santos, Paranaguá, Ilha Grande, Angra dos Reis, São Francisco”, 

entre outras localidades.57  

Quando da ocasião de chegada desses imigrantes num lugar totalmente novo e incerto, 

como as regiões típicas de fronteira, as dúvidas sobre o futuro poderiam ser muito mais 

pungentes. Desta maneira, o casamento com os locais, naturais ou não da terra, poderia servir 

como uma das principais estratégias de inserção social desse novo contingente populacional, 

sobretudo por que fomentava a construção de vínculos e redes de apoio com a população que 

já estava ali estabelecida. Dentre aqueles que contraiam matrimônio no Desterro, é bem 

possível que a maioria fosse de homens, provavelmente aventureiros que decidiram sozinhos 

tentar a sorte naqueles confins, ou mesmo reinóis degredados58 que estavam ali para o 

cumprimento de suas penas. 

De toda forma, a atitude do matrimônio revela as intenções que esses recém-chegados 

tinham em permanecer e residir na Ilha de Santa Catarina. Entretanto, a presença desses 

portugueses e luso-brasileiros poderia representar uma espécie de “reserva” de noivos e 

                                                   
56AHESC, Livro Catedral, Casamentos de Livres, 1714-1775. 
57 MATTOS, Jacintho. Material Histórico. Revista do IHGSC. Florianópolis. Vol. VII, n. 1, 1918, p. 72. 
58 SALOMON, Marlon. O exílio da desordem e a segurança da Ilha de Santa Catarina no século XVIII. In: 
BRANCHER, Ana; AREND, Sílvia Maria Fávero. (Org.) História de Santa Catarina, séculos XVI a XIX. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 2004, p. 79-80. 
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noivas de tipo aceitável para os rebentos da elite recém-constituída. Diante do quadro 

ideológico do Antigo Regime, a naturalidade desses recém-chegados, ou mesmo, a sua cor 

branca poderia servir de indicativo de qualidade social e natural, especialmente num momento 

em que o mercado matrimonial desterrense carecia de pessoas de prestígio, em função da alta 

incidência de mestiços, indígenas e, numa menor proporção, de negros libertos e escravos.  

Segundo a historiadora Sílvia Lara, o adjetivo “branco”, quando se referia a uma 

pessoa nas sociedades portuguesas setecentistas, indicava a posição superior de alguém que é 

“bem nascido”, e que pelo tom da pele clara se diferenciava dos escravos, que em geral eram 

negros e mulatos. Aqui acreditamos que isto pode ser também pensado em relação aos 

indígenas ou qualquer outro grupo que traz a marca de algum tipo de servidão. Conforme a 

autora, 

 
A definição aqui evidencia o movimento genérico de associar os não brancos à 
escravidão: na sociedade portuguesa, e sobretudo na área colonial, a cor da pele foi 
incorporada à linguagem que traduzia visualmente as hierarquias sociais. Assim, a 
cor branca podia funcionar como sinal de distinção e liberdade, enquanto a tez mais 
escura indicava uma associação direta ou indireta com a escravidão. Ainda que não 
se pudesses afirmar que todos os negros e mulatos [indígenas] fossem ou tivessem 
sido necessariamente escravos, a cor era um importante elemento de identificação e 
classificação social.59  

 
Por mais que esses recém-chegados não dispusessem de nenhum tipo de recurso 

material, como posses, o que de certo nós não podemos saber, as suas qualidades naturais (cor 

e origem) reforçariam a predileção dos “melhores da terra” sobre quem poderia desposar as 

suas filhas. Este comportamento matrimonial exógeno da elite desterrense pode ser percebido 

a partir das trajetórias familiares de alguns dos seus principais representantes. 

Em princípio, temos o caso de Domingos Lopes Sertão, português que veio para a Ilha 

de Santa Catarina no segundo momento de povoação, em finais dos anos seiscentos. O que 

sabemos sobre sua trajetória é muito pouco, mas os indícios nos levam a crer que ele de fato 

figurou como membro da elite “original” desterrense. Estava entre os poucos homens de 

posses, senhor de terras e escravos, e os que possuíam cargos ou postos políticos no vilarejo.60 

Ao que tudo indica, Domingos Lopes Sertão, enquanto homem que gozava de prestígio na sua 

                                                   
59 LARA, Sílvia. Op. Cit. p. 362. 
60 BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
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comunidade, pareceu tentar garantir e conservar o status diferenciado da sua família. Ele 

promoveu a sua descendência arranjos matrimoniais favoráveis aos seus interesses de homem 

de “qualidade” e importante que era.  

 

LEGENDA

Família de DOMINGOS LOPES SERTÃO
Desterro, Ilha de Santa Catarina

Fins do século XV II - São Francisco

(1720 - Desterro)

2 casamento (1728 - Desterro)

1 casamento (?)

(1724 - Desterro)

(1731 - Desterro)

(?)

Domingos
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(português)

Paula Moreira
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(são-f rancisquense)
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Medanha
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Pedro Jordão
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Maria
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Paula Lopes

Moreira
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Manuel Duarte
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Siqueira

(são-f rancisquense)

Josefa

Maria Lopes

(desterrense?)

Martinho de A rrioles

(são-
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Anna

Moreira

(desterrense?)

Manuel

Teixeira

(açoriano)

estrangeiro luso-

brasileiro

nat.

da Ilha

 
Diagrama 1.1 - Casamento das filhas de Domingos Lopes Sertão, 1720-173161 

 

 Conforme explicita o esquema de parentesco acima, a respeito da primeira geração da 

sua família só temos conhecimento de seis descendentes, um filho homem e cinco filhas 

mulheres. É bem possível que ele tivesse tido outros filhos, mas ao certo não podemos saber. 

Sobre José Lopes Rodrigues, sabemos que ele casou-se no ano de 175062, e por ser um 

momento muito distante do nosso recorte, deixaremos de lado o seu caso. Resta, no entanto, 

                                                   
61 AHESC, Livro Catedral, Casamentos de Livres, 1714-1775; BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
62 BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
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as suas cinco filhas, que contraíram matrimônio no primeiro momento do século XVIII. A 

respeito delas é provável que todas tivessem nascido no povoado do Desterro; no entanto, só 

temos a naturalidade confirmada para duas, Paula Lopes Moreira e Domingas Gonçalves 

Moreira. A primeira casou-se no ano de 1720, na pequena capela de Nossa Senhora do 

Desterro, com Manuel Duarte Camacho, filho de Antônio Bicudo Camacho, progenitor de 

uma das mais importantes famílias da localidade. A segunda, por sua vez, contraiu suas 

núpcias quatro anos depois, em 1724, na mesma capela do Desterro, com o Doutor Manuel da 

Costa de Siqueira, natural do Rio de São Francisco. O título de “doutor” que acompanha o 

nome de Manuel de Siqueira consta no seu registro de casamento. 63 O termo na época era 

corrente para designar os magistrados, mas se Costa de Siqueira realmente o era, de fato não 

podemos saber. 

A respeito das outras experiências conjugais das filhas de Domingos Lopes, temos um 

caso bastante curioso, que é o de Maria Lopes. Em um primeiro momento ela havia contraído 

núpcias com o francês Pedro Jordão, comerciante que atuava nas vilas litorâneas do Sul e que 

protagonizou um caso de contrabando com os franceses no litoral da capitania de Santa 

Catarina, do qual adiante falaremos. Após de ter ficado viúva, pelo o que parece constar, ela 

casou-se novamente no ano de 1728, com outro também estrangeiro, o português Antônio de 

Medanha, que foi um dos oficiais da câmara municipal do ano de 1727.64 Ele detinha o cargo 

de juiz ordinário, ofício que fora um ano antes ocupado por seu então sogro.65  

Podemos perceber, entre outras coisas, que todos os noivos que desposaram as filhas 

de Domingos Lopes eram sujeitos estranhos ao povoado do Desterro, ou melhor, não eram 

naturais da Ilha de Santa Catarina. Até por que, naquele momento deveriam ser bem poucos 

os locais ali nascidos com algum prestígio que pudesse ser reconhecido por ele, o chefe de 

uma família de destaque. Este tipo de gente de “melhor qualificação” estava ainda por ser 

gerada, e pela própria elite que aos poucos ia se reproduzindo. Entretanto, dos genros de 

Domingos Lopes podemos dizer que, todos eles apresentavam algum de tipo de distinção, que 

se não era a natural (a cor e a origem), era também social, conforme a posição privilegiada 

que pareciam ocupar na comunidade (comerciante, magistrado, senhores de posses, oficial da 

câmara, etc.). De todo modo, é plausível afirmar que Domingos Lopes, esteve muito atento na 

                                                   
63 AHESC, Livro Catedral, Casamentos de Livres, 1714-1775. 
64 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 50. 
65 Ibidem. 
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condução do casamento de suas filhas, escolhendo os noivos da melhor “qualidade” que 

havia, a fim de perpetuar o seu legado de importância.  

O tipo de política matrimonial adotado por Domingos Lopes não era de toda exclusiva, 

tampouco foi momentânea. Alguns anos depois, essa prática de arranjos de casamento da 

elite, que tendia levemente a aceitar pessoas estranhas ao povoado, mas de qualidade social e 

natural reconhecida como superior, continuava por persistir. Adotando essa mesma orientação 

de valores, a família do capitão de tropas Balthazar Soares Louzada66, membro reconhecido 

do grupo hegemônico local, buscou também conduzir as suas estratégias de distinção social a 

partir do parentesco (ver o diagrama de parentesco a seguir). Sobre a sua primeira geração só 

tomamos conhecimento de sete filhas e um filho para o qual temos poucas informações. A 

respeito do casamento das moças, quatro foram desposadas por noivos provenientes do reino 

de Portugal, um da cidade do Rio de Janeiro; sobre as outras duas não tomamos conhecimento 

da origem dos seus esposos.  
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Diagrama 1.2 - Casamento das filhas de Balthazar Soares Louzada, 1730-174667 

                                                   
66 Sobre Balthazar Soares Louzada ver: BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit.; MATTOS, Jacintho. Material 
Histórico. Revista do IHGSC. Florianópolis. Vol. VII, n. 1, 1918, p. 73. 
67 AHESC, Livro Catedral, Casamentos de Livres, 1714-1775; BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
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Como já sinalizado, a marca da naturalidade, visível na cor, ou mesmo na ascendência 

portuguesa, enquanto homens de condição livre, que não carregavam os traços da mestiçagem 

e escravidão, tornaram aqueles indivíduos, que não eram naturais do povoado catarinense, nos 

noivos preferidos por Balthazar Soares Louzada para desposar as suas filhas. Não seria aqui 

incorreto afirmar que mesmo entre os estrangeiros recém-chegados, portugueses ou luso-

brasileiros de outras partes da colônia, pudesse ainda existir alguma predileção por parte dos 

pais quando da concessão das núpcias das suas filhas. No caso da família Soares Louzada, por 

exemplo, apenas uma das moças se casou com descendentes de portugueses, enquanto as 

outras quatro preferiram os portugueses natos. Contudo, exatamente sobre isso, tomando 

apenas este caso como referência, e também a partir do pouco que temos a nossa disposição 

em termos de fontes seria muito difícil precisar alguma coisa. Além da preferência por noivos 

reinóis, o casamento com os “naturais” do Desterro (portugueses ou não) com posições 

importantes dentro da comunidade, poderia servir também como opção viável aos arranjos 

escolhidos pelos membros da pretensa elite local.  

A preferência pelos locais que pertenciam ao seleto grupo de homens com alguma 

distinção, sobretudo aqueles que detinham postos de mando na comunidade, possivelmente se 

apresentava como uma opção melhor em relação aos recém-chegados do Reino. No entanto, 

seria bem mais concorrido disputar os “bom-partidos” da elite local, pela simples razão de 

serem esses muito poucos. O próprio casamento do Balthazar Soares Louzada pode ser 

entendido como uma dessas estratégias matrimoniais intra-elites. A sua mulher, Isabel 

Rodrigues de Mira, era filha do então sargento-mor Manuel Manso de Avelar, um dos mais 

importantes homens de prestígio e mando da Ilha de Santa Catarina.68 Temos também o caso 

de João Bicudo Cortês, um dos sete genros de Balthazar Louzada. Ao que parece, ele também 

participava do pequeno grupo de poder do Desterro. Entre meados da década de 1720, ele 

detinha a patente de alferes das Tropas de Ordenanças, um importante espaço do poder 

local.69 No entanto, não sabemos se assim fora antes ou depois de se casar com Paschoa 

Soares Rosário. O já citado Domingos Lopes Sertão também optou por essa estratégia, 

quando permitiu as núpcias de sua filha Paula Lopes Moreira e Manuel Fernandes Camacho, 

                                                   
68 Ver a família de Manuel Manso de Avelar em: BOITEUX, Lucas Alexandre. Op. Cit. 
69 SILVA, José Gonçalves dos Santos. Subsídios para a história da província de Santa Catarina (volume I). 
Florianópolis: IHGSC, 2007, p. 192. 
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filho do bandeirante paulista Antonio Bicudo Camacho, conhecido seu que veio a continuar 

os desbravamentos do litoral catarinense em fins do século XVII.  

De todo modo, ao que nos parece até aqui, das melhores opções que pareciam existir 

em termos de arranjos matrimoniais na Ilha de Santa Catarina em princípios do século XVIII, 

os membros da modesta elite pareceu se servir de todas. Juntar as suas filhas seja com 

estrangeiros portugueses ou luso-brasileiros, com ou sem distinção social, seria bem melhor 

do que consentir o casamento com qualquer mestiço, indígena, negro, escravo ou liberto. As 

estratégias que essas famílias mobilizaram para permanecer distantes dos menos qualificados 

conformariam mais uma vez as estruturas hierárquicas que iam se moldando numa sociedade 

com traços de Antigo Regime, como também dava uma nova forma ao grupo hegemônico 

local. As posições privilegiadas, os lugares sociais próprios das elites, deveriam ser ocupados 

por quem tinha a “qualidade” necessária para tanto.  

 Entretanto, os arranjos de casamentos que iam se conformando, em especial com os 

membros de maior destaque da elite, poderia representar as possíveis junções e disjunções que 

davam identidade e dinâmica ao grupo hegemônico local. Mas não só. Diante do movimento 

crescente de pessoas, que também concorriam em termos de qualidade para ocupar as 

posições privilegiadas da comunidade, as operações sociais desse grupo pareceram caminhar 

no intuito de preservar o seu status. Nesse sentido, seria preciso reinventar novas formas de 

distinção, das quais provavelmente o ato da “conquista” daquelas terras, ou mesmo o simples 

fato de terem ali se instalado anteriormente, os qualificava enquanto os preferidos pelo 

governo da comunidade. Assim sendo, a construção de laços sociais, sejam eles de parentesco 

ou não, que conectavam os sujeitos e o grupo como um todo, parecia agora se definir 

enquanto estratégia de reforço das posições desiguais que existiam no seio do grupo, e 

daquela sociedade que tendia a se transformar frente aos pequenos movimentos migratórios.  

Destarte, entendemos que o processo de formação social que fez surgir esta que seria a 

primeira elite da Ilha de Santa Catarina, era “aberto” e “fragmentado” enquanto produto das 

interações individuais entre aqueles que competiam pelo mesmo espaço de poder. Diante das 

transformações pelas quais parecia passar a comunidade na qual estavam inseridos, os 

membros da elite deveriam mobilizar estratégias próprias (individuais e coletivas) para 

conservar e reiterar o seu poder e prestígio, encenando um intricado jogo de relacionamentos 

políticos, sociais e econômicos. Assim, com o intuito de entender melhor este processo inter-
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relacional pelo qual parecia passar o grupo, optamos aqui por analisar a trajetória individual 

de um dos seus principais representantes, o sargento-mor Manuel Manso de Avelar, atentando 

para a rede relações que ele procurou tecer naquela comunidade e o uso que dela fez. 
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Capítulo 2 - Manuel Manso de Avelar: o sargento-mor da Ilha de Santa Catarina 

 

Aproveitando das tendências biográficas ou mesmo micro-analíticas em história, que 

andam tão em voga nesta fase da historiografia nacional, apresentaremos aqui a trajetória de 

Manuel Manso de Avelar no intuito de exemplificar algumas das possibilidades de projeção 

social, política e econômica que estavam abertas aos novos ocupantes das terras catarinenses. 

O seu caso é exemplar não apenas por ele ter conseguido figurar facilmente entre os 

“melhores da terra”, o grupo que ocupava os principais postos de governança, mas também 

por ter participado dos principais lugares de destaque, que denotou maior prestígio e 

reconhecimento social de sua pessoa por parte dos seus congêneres. A produção social do seu 

status seguiu certamente a orientação dos ideais do homem nobre dos trópicos, ou melhor, dos 

“subtrópicos” da América portuguesa.70  

O acompanhamento de seu percurso individual também permite sublinhar quais das 

estratégias poderiam ter sido engendradas por aqueles que chegavam ao meridional português, 

a fim de integrar os grupos hegemônicos locais. Nesse sentido, sua trajetória nos guiará no 

estudo das dinâmicas internas da primeira elite desterrense, que havia se constituído no 

principiar do século XVIII. Sendo que foi esta mesma elite, que, quando da elevação do 

povoado à condição de Vila em 1726 e, conseqüentemente, da criação da Câmara Municipal, 

continuou a ocupar os cargos de governança da incipiente República da Ilha de Santa 

Catarina. Esta primeira elite “camarista” pode ser entendida como parte ou segmento daquela 

elite “original” dos ditos “segundos povoadores”, quiçá podemos até considerar as duas como 

se fossem uma só. Foram por esses, entre outros motivos, que optamos por trilhar os 

caminhos de uma micro-história “tapuia” no intuito de apresentar o contexto de formação 

política, social e econômica da Ilha a partir de um caso singular como o de Manuel Manso de 

Avelar.71  

                                                   
70 Sobre os vetores culturais e políticos do Antigo Regime que orientaram as elites no contexto de colonização da 
América portuguesa, ver: FRAGOSO, João. A formação da economia colonial do Rio de Janeiro e de sua 
primeira elite senhorial (séculos XVI e XVII). In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, 
Maria Fernanda. (Org.) O Antigo Regime nos trópicos... Op. Cit. p.29-72; FRAGOSO, João. A nobreza da 
República: notas sobre a formação da primeira elite senhorial do Rio de Janeiro (séculos XVI e XVII). In: Topoi, 
Rio de Janeiro, n. 1, p. 45-122. 
71 O termo “tapuia” foi usado ironicamente por João Fragoso quando da sua tentativa de aplicar o método micro-
histórico italiano nos estudos do passado colonial brasileiro. Segundo o autor, a realidade dos arquivos nacionais, 
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2.1 - Aportando em Desterro 

 

O historiador catarinense Henrique da Silva Fontes, escrevendo sobre os antigos 

povoadores da Ilha de Santa Catarina, classificou a pessoa de Manuel Manso de Avelar como 

membro do grupo dos “segundos povoadores”. A respeito desse grupo, sabemos que grande 

parte eram colonos luso-brasileiros provenientes das regiões limítrofes que dividiam as 

capitanias de Santa Catarina e a de São Vicente, e que por volta da última década do século 

XVII e a primeira do século seguinte desceram a povoar as terras contíguas da Ilha.72 Pelo que 

parece, esta segunda etapa da ocupação do território ilhéu não se deu de uma única vez, como 

se fosse de todo um movimento migratório planejado e coletivo. Aos poucos os colonos iam 

chegando, e em etapas distintas, com intervalos de tempo não muito longo, foram se 

estabelecendo na região. Frente a isto, seria aqui muito difícil de precisar o momento exato da 

chegada de Manuel Manso, uma vez que não contamos com fontes primárias específicas que 

façam referência a este período.  

Entretanto, sobre essas constantes levas de pessoas que vieram a se estabelecer na Ilha 

de Santa Catarina, temos referência de um caso que pode até ser entendido aqui como o marco 

“oficial” da inauguração desta nova etapa de povoamento e que pode nos ajudar a balizar o 

momento de chegada de Manuel Manso. Este evento teria sido protagonizado por vários 

moradores da Vila do Rio de São Francisco, que por volta da década de 1690 desceram a 

povoar o litoral catarinense. A respeito disso o memorialista Manoel Joaquim de Almeida 

Coelho diz que, 

Em 1698 veio o capitão Antônio Bicudo Camacho, com 20 casais a aumentar a 
povoação, e concedeu-lhe o capitão-mor Domingos Francisco Franscisce, como 
procurador bastante do Marquês de Cascaes, as terras ao Sul do rio Massiambú, 
compreendendo os campos de Araçatuba por sesmaria passada a 11 de janeiro. Na 
mesma data concedeu ao dito capitão, e seu sobrinho, o padre Matheus de Leão, e 
mais companheiros, cartas de sesmaria de duas léguas de terras na Ilha, contestando 

                                                                                                                                                               
que em nada se compara com a riqueza documental dos arquivos italianos, dificultaria em muito a aplicação 
deste método, por isso, este tipo de micro-história seria “tapuia”, o que significaria uma adaptação de tal 
metodologia ao contexto documental e precário brasileiro. FRAGOSO, João. Afogando em nomes: temas e 
experiências em história econômica. In: Topoi: Revista de História. Rio de Janeiro, UFRJ, vol. 5, 2002, p.62-64. 
72 SILVA FONTES, ver p. 
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com terras de Francisco Dias Velho, desde a Lagoa (Freguesia hoje de Nossa 
Senhora da Conceição) até o Rio Ratones.73 

Ao que nos interessa aqui, entre coisas possíveis de serem comentadas sobre o relato 

deste memorialista, não é possível saber de fato se Manuel Manso de Avelar esteve entre os 

casais são-francisquenses que desceram a Ilha em companhia de Antônio Bicudo Camacho. 

Alguns pesquisadores acreditam que sim, enquanto outros parecem não estar muito certos 

disso. Comentando a presença daquele que viria a ser o sargento-mor da Ilha de Santa 

Catarina, o próprio Almeida Coelho é categórico. Segundo ele, no “ano de 1714 veio daquela 

Província [São Paulo] uma terceira porção de índios domesticados, e algumas famílias, entre 

as quais se distinguia a de Salvador de Souza, nomeado capitão-mor, e a de Manoel Manso 

de Avelar, nomeado sargento-mor, e outros naturais de Portugal”.74 O historiador catarinense 

Oswaldo Cabral, por sua vez, acredita que Manuel Manso chegou aqui por volta da primeira 

década do século XVIII, alguns anos antes do que aponta Almeida Coelho.75 Aliás, este 

último provavelmente se apoiou nos registros eclesiásticos que constam no primeiro livro de 

casamentos da paróquia de Nossa Senhora do Desterro, que, coincidentemente, foi aberto em 

1714. Esta documentação, ou parte que restou dela, será amplamente discutida aqui, e traz 

várias referências acerca do nosso personagem. 

Afora as informações que foram aqui apresentadas pela literatura histórica e 

memorialista, conseguimos recuperar um documento um tanto interessante sobre as primeiras 

experiências do nosso personagem nas imediações da Ilha. Trata-se do testamento e também 

inventário de Isabel Fernandes Padilha, moradora de Laguna, e que foi aberto no ano de 1711. 

O então “capitão” Manuel Manso de Avelar aparece no documento como “procurador 

bastante” da herdeira legítima de Isabel, a sua filha Maria André Padilha, que vivia nas 

redondezas da Vila de Paranaguá. Curiosamente, a inventariada era muito próxima de 

Antonio Bicudo Camacho, que naquele momento já vivia em Laguna.76 Aos poucos vamos 

percebendo que as relações entre Manuel Manso e a família Camacho, uma das principais que 

existiam no Desterro de então, vão se estreitando. 

                                                   
73 COELHO, Manuel Joaquim D’Almeida. Op. Cit. p. 11. 
74 Idem. 
75 CABRAL, Oswaldo. Op. Cit. p. 47. 
76 Este documento foi transcrito e publicado em: Revista do IHGSC. Florianópolis, Vol. VIII, 1-4, 1919, p. 72-
75. 
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Frente a isso, as imprecisões que parecem constar das “memórias” de Manuel Joaquim 

Almeida de Coelho, escritas em 1876, parecem não nos ter convencido sobre o que diz acerca 

da chegada do nosso personagem em 1714. Entretanto, ao que seria importante salientar a 

respeito destes dissensos, foi que quando da chegada do nosso personagem às imediações da 

Ilha de Santa Catarina, entre a última década do século XVII e a primeira do seguinte, já 

estava ali assentado, aparentemente, o grupo de colonos vindos da Vila do Rio de São 

Francisco. Estes seriam os chegados e familiares do bandeirante paulista, natural de Santana 

da Parnaíba, Antonio Bicudo Camacho, que veio a continuar os desbravamentos do litoral 

catarinense. A qualquer pessoa que desejasse posteriormente continuar a ocupação daquelas 

terras, deveria antes de se acertar com esses que já estavam estabelecidos (e foi o que Manuel 

Manso fez). 

As motivações que teriam levado o lisboeta Manuel Manso de Avelar, assim como 

muitos outros portugueses emigrados, a se transferir para a América portuguesa meridional 

devem ter sido as habituais do período, a de buscar melhores condições de vida. Os ideais de 

“conquista” eram o que organizava o pensamento comum de homens de condição incerta de 

Portugal (pequena fidalguia), o que provavelmente deveria ser o caso de Manuel Manso, na 

conjuntura da expansão do império ultramarino luso. A aventura da exploração dos domínios 

ultramarinos gerava para esses homens de qualidade inferior a oportunidade de ampliar o seu 

cabedal material, social, político, e também simbólico. Era possivelmente nesses confins do 

império que o imigrante português teria a chance de mudar de “qualidade”, de se tornar parte 

da “nobreza da terra” e, por conseguinte, de exercer mando sobre outros homens e de ser 

reconhecido como autoridade por eles. O Atlântico surgia como a possibilidade concreta de 

adquirir poder e prestígio àqueles que não tinham condições de ter em sua terra natal.77  

De fato foi o que aconteceu ao nosso personagem. A ocupação recente da região Sul 

da América portuguesa foi encarada como uma alternativa possível para ele adquirir algum 

prestígio, mando e riqueza de que não desfrutava no seu lugar de origem. A sua trajetória nas 

paragens catarinenses nos apresenta alguns sinais do sucesso dos seus empreendimentos de 

conquista. Quando de sua estada na Ilha de Santa Catarina, aproveitou ele das vantagens que 

pareciam estar sendo oferecidas a qualquer imigrante português naquele momento. Os 

indícios nos levam a crer que, de fato, ele foi agraciado com doação de terras (sesmarias) e a 
                                                   
77 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) O Antigo Regime nos 
trópicos...Op. Cit. p. 21-25. (introdução) 
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concessão de um alto posto militar, que não deixava de ser político naquelas circunstâncias do 

século XVIII numa região de fronteira. Sobre as posses que parece ter adquirido, não temos 

nada de concreto a afirmar, mas sobre o seu posto de comando alguma coisa merece aqui ser 

dita.78  

A patente militar que o qualificou como um dos principais homens de governo do 

litoral recente da capitania de Santa Catarina, pouco tempo depois da sua chegada, que teria 

sido a de “sargento-mor”, fora expedida provavelmente pelo então governador da capitania de 

São Paulo, D. Rodrigo Cesar de Menezes.79 Pode até ser que as sesmarias também o fossem, 

uma vez que seria esta uma das possíveis atribuições do ofício do governador.80 Para se ter 

uma idéia da benesse que lhe foi concedida e do poder que lhe auferido, cabe fazer aqui uma 

ressalva sobre a organização do espaço político local. 

Naquele momento, a estrutura político-administrativa do povoado do Desterro era de 

todo muito simples, não havia ainda a Câmara Municipal e os postos de governo eram 

ocupados por aqueles que assumiam as funções militares. Destacavam-se como autoridades 

locais os “capitães”, provavelmente de tropas militares informais, que organizavam o espaço 

de governo local.81 Em princípio tem-se a impressão que este era um título quase comum 

entre os principais do Desterro. No entanto, a respeito da instituição do primeiro cargo oficial 

de capitão, que era o das Tropas de Ordenanças82, se deu somente no ano de 1720, na ocasião 

                                                   
78 Acerca de Manuel Manso de Avelar ter adquirido terras via a doação “oficial” (sesmarias) das autoridades 
coloniais, não temos nenhuma indicação. Mas imaginamos que isto não seria uma hipótese improvável, visto que 
sua posição social e as circunstâncias iniciais de ocupação permitiam esse tipo de benefício.   
79 SILVA, Augusto da. A Ilha de Santa Catarina... Op. Cit. p. 20 
80 Sobre a doação de sesmarias, ver o termo “sesmaria” em: MOTTA, Márcia. (Org.) Dicionário da terra. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 427-431; VAINFAS, Ronaldo. (Org.) Dicionário do Brasil colonial 
(1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 529-531. Sobre as atribuições do ofício do governador ver: 
SALGADO, Graça. (Coord.) Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986, p. 144, 170, 172, 176, 177 e 233. 
81 Em sua secção de escritos, Material Histórico, Jacintho Mattos cita várias pessoas que detinham a patente de 
capitão. Segundo ele, “apenas, com o espaço de dois anos, decorridos daquele ano, isto é, em 1714, fui encontrar 
residindo na Ilha, nada menos de quatro capitães, além de Avelar e do vigário e que eram: [Domingos] Carvalho 
de Quintal, Sebastião Rodrigues Camacho (provavelmente também José Pires Monteiro), Domingos Lopes 
Sertão e Balthazar Soares Louzada...”; MATTOS, Jacintho. Material Histórico. Revista do IHGSC. 
Florianópolis. Vol. VII, n. 1, 1918, p. 73. Sobre Manuel Manso de Avelar, consta que ele, em um registro de 
casamento de 1714, aparece com a patente de capitão, sete anos depois, em 1727, é identificado como sargento-
mor. Concernente as suspeitas de Jacintho Mattos, sabemos que José Pires Monteiro, o filho de Francisco Dias 
Velho, fundador do povoado do Desterro, era de fato reconhecido também como capitão de tropas. Ver: AHESC. 
Livros Catedral, Casamentos dos Livres, Desterro, 1714-1775.  
82 Para saber sobre as tropas militares de Ordenanças no contexto da América portuguesa, ver: COSTA, Ana 
Paula Pereira. Atuação de poderes locais no império lusitano: uma análise do perfil das chefias militares dos 
Corpos de Ordenanças e de suas estratégias na construção de sua autoridade, Vila Rica (1735-1777). Rio de 
Janeiro: UFRJ/PPG-História, 2006. [dissertação de mestrado] 
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da correição feita pelo então “Desembargador Ouvidor Geral” Rafael Pires Pardinho, em 

visita a Vila de Laguna e a Ilha de Santa Catarina.83 Nos provimentos que este deixou para o 

auxílio administrativo dos respectivos povoados, ele dedicou, de 100, sete para Desterro. 

Sobre a organização militar ele escreveu que,  

Proveu, que nesta povoação houvesse um Capitão da ordenança como há na Laguna, 
o qual terá o seu Alferes e dois Sargentos, e para lista de todos os moradores capazes 
de [tomarem] armas e os obrigará a terem-nas, e todas as vezes que lhe parecer os 
fará ajuntar com as suas armas para lhes fazer exercício e estarem destros para 
qualquer ocasião de rebate, que se lhe oferecer. E fará com que todos estejam 
avisados e prontos para que a um sinal acudam todos ao mesmo tempo e lugar e 
unidos possam defender-se dos assaltos que por vezes tem aqui experimentado das 
nações estrangeiras, e o dito Capitão ouvirá como convém aos que sem causa 
faltarem aos exercícios de rebate.84 

Na verdade, é muito difícil saber quem realmente ocupou este posto militar que fora recém-

criado, como também os outros de menor hierarquia. Provavelmente teria sido algum 

daqueles que receberam o ouvidor Rafael Pires Pardinho quando de sua passagem pelo 

povoado, e entre esses estava Manuel Manso de Avelar.85 Conforme citado anteriormente, no 

ano de 1711, Manuel Manso já era reconhecido como capitão, no entanto, não sabemos se 

esta patente se confirmou por aquela criada pelo ouvidor paulista. Pensamos aqui que sim, em 

função da sua posição social que parecia estar em ascendência na comunidade nesses tempos 

iniciais do século XVIII. 

Num outro grau de poder, acima da esfera local, a Ilha de Santa Catarina estava 

subordinada ao governo da capitania de São Paulo, assim como todas as áreas recém-

ocupadas do Sul. Mas também, estava submetida em certa medida ao governo da Vila de 

Laguna. Isto, provavelmente, por ter essa última uma estrutura político-administrativa mais 

consistente que a primeira, que a colocava como parceira das autoridades superiores coloniais 

no apoio e na administração dos povoados da região meridional. A Câmara de Laguna havia 

sido fundada no ano de 1715, onze anos antes da do Desterro.86 No ano de 1722, o governador 

paulista havia nomeado Francisco de Brito Peixoto, um dos principais de Laguna, como o 

capitão-mor do seria a comarca “paulista” do Sul. É bem provável que a patente de sargento-

mor que fora concedida a Manuel Manso de Avelar, aparentemente neste mesmo ano, tenha 

                                                   
83 SILVA, José Gonçalves dos Santos. Op. Cit. p. 145-163. 
84 Ibidem, p. 157-158. 
85 Ibidem, p. 160.  
86 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 31-33. 
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sido aquela que estaria abaixo no quadro hierárquico da organização administrativa dos 

povoados meridionais. Segundo os termos da nomeação de Brito Peixoto, estava ele próprio 

responsável pelas “terras da Laguna e seu distrito, com a ilha de Santa Catarina sua anexa, e 

do Rio Grande do São Pedro”.87   

 Contudo, por mais que o sargento-mor ou capitão de ordenanças da Ilha de Santa 

Catarina possuísse uma patente cerceada de submissões e obrigações político-militares, a sua 

autoridade não era diminuta, sobretudo na esfera do poder local. Segundo o explorador 

francês Amédée Frézier, o mesmo citado no capítulo anterior, quando da sua chegada na Ilha, 

fora ele recebido pelo então “governador da Ilha” que se chamava “Emanuel Mansa”, a quem 

a maioria dos historiadores atribuem por ser o próprio Manuel Manso de Avelar.88 Com base 

nisso, o título de governante que o viajante europeu usou para qualificá-lo pode demonstrar o 

lugar preponderante que ele ocupava naquela comunidade. Segundo Oswaldo Cabral, “fosse 

como fosse, tornou-se ele, Manuel Manso de Avelar, o maioral, chefe de um numeroso clã, 

um verdadeiro ditador nestas plagas a quem temiam brancos e pretos, de qualquer condição, 

fazendo da sua vontade a única lei que por aqui vigorava.” 89 

Afim de que pudesse efetivar o seu plano “nobilitador”, que doravante parece ter sido 

de muito sucesso, Manuel Manso de Avelar precisaria antes se servir de algumas artimanhas 

sociais para alcançar esse reconhecimento de sua pessoa e do seu posto de governo. Fator esse 

indispensável para o exercício de qualquer tipo de mando e que também servia como reforço à 

produção das posições desiguais no seio da elite local, promovendo um lugar de maior 

destaque que, ao que parece, ele próprio o ocupou. Na qualidade de imigrante recém-chegado, 

que realmente teria sido em princípios do XVIII, aproximar-se dos grupos que já assumiam o 

poder político e detinham certo prestígio social seria uma estratégia um tanto compreensível 

na ocasião da sua chegada. O que, possivelmente, permitiria a esquiva de conflitos e a 

garantia de boa convivência entre os “principais” já estabelecidos naquelas terras, como 

também uma aceitação mais natural da sua pessoa e do seu cargo de governança. A atitude 

também traduziria numa escala menor o estado contínuo dos valores que permeavam a cultura 

política do Antigo Regime, de que as relações pessoais influenciavam diretamente no projeto 

                                                   
87 Ibidem, p. 41. (documento citado por Fábio Kühn) 
88 HARO, Martim Afonso Palma de. (Org.) Relato de Viajantes... Op. Cit. p. 22. Relata o viajante francês que, 
“chegamos enfim, quase à meia-noite ao navio onde encontramos o Governador Emanuel Mansa com alguns 
portugueses que haviam trazidos os refrescos...”  
89 CABRAL, Oswaldo. Op. Cit. p. 47. 
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ascensional dos indivíduos. 90 Neste sentido, queremos adiante apontar quais teriam sido as 

estratégias sociais que ele se serviu na produção do seu lugar privilegiado de mando. 

 

2.2 - Em busca de reconhecimento: o valor da moeda relacional 

 

É muito pouco o que sabemos sobre o percurso da vida de Manuel Manso de Avelar, 

mas reunindo as informações contidas na literatura histórica (memorialística) e também 

extraídas das poucas fontes primárias que existem a seu respeito91 pudemos recuperar alguns 

pequenos traços das suas experiências nas paragens americanas.92 Este processo de busca 

pelos fatos respeitantes à trajetória do nosso oficial militar lisboeta, seguiu o método de 

pesquisa nominal, do qual exploramos de maneira muito módica frente às poucas referências 

que temos sobre este período da história colonial de Santa Catarina. O método está assentado 

sobre a premissa onomástica dos historiadores italianos Carlo Ginzburg e Carlo Poni, que tem 

como elemento central o nome do indivíduo, que no universo desconexo das fontes históricas, 

possibilita a recuperação da trajetória individuais das pessoas. O nome é aquilo que distingue 

um indivíduo do outro em qualquer sociedade e, quando aplicado à pesquisa histórica, serve 

como fio condutor na busca por dados pessoais aos quais as fontes reportam.93 

Sobre o método das redes sociais (social network analysis) que experimentaremos 

aqui a fim de inferir sobre o universo relacional no qual Manuel Manso de Avelar estava 

inserido, algumas considerações merecem ser feitas.94  

                                                   
90 LEVI, Giovanni. A herança imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000. 
91 As fontes primárias e manuscritas, especificamente, foram a do primeiro livro de casamentos da paróquia do 
Desterro referentes às primeiras décadas do século XVIII. AHESC. Livros Catedral, Casamentos de Livres, 
Desterro, 1714-1775. 
92 Para um esboço biográfico de Manuel Manso de Avelar, ver: FONTES, Henrique da Silva. Manuel Manso de 
Avelar. In: Revista do IHGSC. Florianópolis, Vol. III, 1914, p. 76-81.  
93 GINZBURG, Carlo; PONI, Carlo. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: 
GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 169-178. 
94 As análises de redes sociais aos poucos estão/foram sendo incorporadas como uma ferramenta ao serviço do 
trabalho histórico. Sobre as suas aplicações (experimentações) no contexto da América portuguesa meridional 
ver: HAMESTEIR, Martha Daisson. Para dar calor à nova povoação. Estudo sobre estratégias sociais e 
familiares a partir dos registros batismais da Vila do Rio Grande (1738-1763). Rio de Janeiro: UFRJ, 2006, p. 
400-445. [tese de doutorado]; HAMESTEIR, Martha Daisson; GIL, Tiago Luís. Fazer-se elite no extremo-Sul... 
Op. Cit.; GIL, Tiago Luís. O Bando de Rafael Pinto Bandeira em uma representação gráfica: uma tentativa de 
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A rede seria o conjunto de interconexões entre pessoas em um determinado sistema 

social, conexões estas que são estabelecidas pelas diversas relações que os integrantes de tal 

sistema sustentam uns com os outros. A preocupação central deste método são os tipos e as 

formas de relacionamentos mantidos pelas unidades de análise (as pessoas) e de como esses 

relacionamentos podem influenciar no comportamento e escolhas destas mesmas unidades. As 

redes sociais podem ser completas ou parciais, dependendo da amostragem das relações. A 

rede é completa quando contempla os vínculos de cada unidade com os demais, reconstruindo 

todas as relações existentes num dado sistema. Este enfoque deve aportar o máximo de 

informação, mas se torna muito difícil e custoso de ser aplicado nos trabalhos históricos. A 

rede pode ser parcial se apresenta um número menor de relações, como as de um único ator 

ou de um conjunto determinado de atores. Um enfoque desse tipo são as redes pessoais, 

também chamadas de redes egocentradas. Para montar uma rede egocentrada partimos da 

observância de todas as relações que uma determinada pessoa sustenta num sistema num dado 

momento de sua vida.95  

A existência da rede depende exclusivamente de sua funcionalidade, que é o 

compromisso das pessoas com as relações que são mantidas por elas mesmas. A rede funciona 

a partir de um fim específico, que é a troca de bens e serviços entre os participantes. O apoio 

entre essas pessoas é o que configura e sustenta a rede. Se assim não for, a rede se torna 

apenas um círculo de conhecidos.96 Entretanto, para saber se a rede funciona conforme o seu 

fim, devemos reduzir nossa escala de análise ao ponto de recuperar a qualidade das relações. 

Em se tratando da pesquisa histórica, nem sempre a qualidade dessas relações pode ser 

captada pelas fontes, que geralmente se encontram esparsas e incompletas, dificultando a 

apreensão das formas das interações sociais entre os sujeitos. Entretanto, um jeito possível 

que encontramos para contornar esse problema foi a busca por relações que consideraremos 

aqui como estáveis, o que poderia indicar a existência de um vínculo forte ou de uma provável 

relação recíproca. Passamos a considerar como relações estáveis àquelas que perduram num 
                                                                                                                                                               
aplicação das social network analysis na história social. In: I Colóquio do LAHES - Alternativas Metodológicas 
para a História Econômica e Social: Universidade Federal de Juiz de Fora: LAHES/UFJF, 2005. 
95 HANNEMAN, Robert A. Introducción a los Métodos del Análises de Redes Sociales. Universidade da 
Califórnia Riverside/Departamento de Sociologia.Tradução de Maria Ángela Petrizzo, 2001. disponível: 
http://revista-redes.rediris.es/webredes/text.htm [acessado em setembro de 2008]; GONZÀLEZ, José Luis 
Molina. El estúdio de las redes personales: contribuciones, métodos y perspectivas. In: EMPIRIA. Revista de 
Metodologia de Ciencias Sociales, n. 10, 2005, p. 71-105. 
96 GÓMEZ, Carmen Imelda González; HERNANDEZ, Manuel Basaldúa. In: La formación de redes sociales em 
El estúdio de actores y famílias. Perspectiva de estúdio em historia y antropologia. In: REDES. Revista hispana 
para el análisis de redes sociales, vol. 12, n.8, 2007. 
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certo tempo mantendo o mesmo grau de proximidade entre os sujeitos. A comprovação de 

relações existentes entre duas ou mais pessoas num espaço maior de tempo permite sinalizar a 

possibilidade de trocas entre elas. Desse jeito, poderemos ter uma noção, por mais que difusa, 

de um virtual laço de apoio. Mesmo para as relações que são presumivelmente tidas como 

fortes, como as de parentesco, é importante que se capture a sua qualidade no tempo para 

saber se de fato constitui um laço típico de rede. 

A opção pelo método das redes sociais não se deu aqui de forma aleatória, como 

apenas parte de uma estratégia de organização dos dados relacionais que recuperamos acerca 

de Manuel Manso de Avelar e a elite política e senhorial da Ilha de Santa Catarina. Mas sim, 

por que este método serve como uma poderosa ferramenta analítica encerrando inúmeras 

possibilidades de análise para a história social, o que não significa aqui dizer que funcione 

como um campo de estudos isolado da disciplina histórica.97 Entretanto, o objeto do qual se 

ocupa a metodologia, as relações interpessoais, suscita algumas implicações teóricas, 

especialmente sobre o tipo de enfoque que se quer dar sobre a análise do passado histórico. 

Segundo o historiador Zacarias Moutokias, a estrutura interna dos laços entre os 

indivíduos constitui uma variável independente com grande capacidade explicativa sobre os 

fenômenos sociais.98 A compreensão da sociedade por meio dos elos interpessoais se torna 

possível por que seriam eles a organizar o movimento das ações impetradas pelos indivíduos 

no seio da sua comunidade, que caminha de acordo com modos operacionais específicos 

levando sempre em consideração a presença do outro, possibilitando assim um sistema 

complexo de comportamento.99 Conforme Artemio Baigorri, 

Hablamos em suma de redes, no meramente agentes individuales (...)  Sólo así, por 
lo demás podemos tener una visión de conjunto con independencia de que 
desconozcamos algunos mecanismos particulares. Aunque cada individuo busque la 
maximización individual, ésta solo la obtiene con la colaboración de otros, y así se 
genera la red, que luego se superpone como hecho social al individuo –lo mismo 
podríamos decir en términos de grupos, de clases sociales incluso.100 

                                                   
97 GIL, Tiago Luís. Op. Cit. p. 2-3. 
98 MOUTOUKIAS, Zacarías. Las formas complejas de La acción política: justicia corporativa, faccionalismo y 
rede sociales (Buenos Aires, 1750-1760). 
99 A referência aqui é sobre o trabalho de Fredrik Barth, e a sua idéia de “rede” enquanto modelo de organização 
social. Ver: BARTH, Fredrik. Process and form in social life, v. 1. London: Routlegde & Kegan Paul, 1981, p. 
32-47. 
100 Artemio Baigorri. Hacia La urbe global, ¿El fin de lãs jerarquias territoriales? Apud. GÓMEZ, Carmen 
Imelda González; HERNANDEZ, Manuel Basaldúa. Op. Cit. p.1 
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 Assim sendo, mesmo que o nosso enfoque se concentre em princípio sobre um 

determinado sujeito e seus intentos, se não levarmos em conta o seu universo relacional, as 

pessoas no seu entorno, não seria possível decifrar o contexto social no qual estavam 

inseridos nem mesmo as suas estratégias pessoais.  

Pela falta de dados, nem sempre foi possível recuperar a concretude dos vínculos 

mantidos pelo personagem principal da nossa história. De todo modo, recuperamos aqui 

algumas das relações mais antigas e próximas que ele sustentou em sua estada na Ilha de 

Santa Catarina. Demos preferências às relações que podem suscitar aqui algum tipo de 

identificação coletiva, que agregava os indivíduos em torno de objetivos comuns, como os 

laços mantidos entre os pares que viriam a compreender a elite senhorial e política e também 

a família. As conexões familiares foram muito importantes na elaboração do sistema parcial 

de relacionamentos mantidos por Manuel Manso de Avelar. Até mesmo por que o parentesco 

é o primeiro vínculo estabelecido pelo sujeito com a sociedade, mediado, no entanto, por sua 

família. Ao mesmo tempo, a família assumia nas sociedades com traços de Antigo Regime 

uma particularidade importante, que era a de organizar os comportamentos individuais em 

prevalência ao interesse coletivo do lar ou da “Casa”. 101A família surge neste contexto como 

um importante ator social coletivo.  

Assim, passaremos adiante a análise da trajetória social de Manuel Manso de Avelar 

quando de sua estada na Ilha de Santa Catarina nas três primeiras décadas do século XVIII. 

Estaremos aqui atentos às estratégias relacionais por ele desenvolvidas frente aos seus 

empreendimentos nos diversos contextos político, social e econômico do pequeno povoado do 

Desterro. A orientação desta parte seguinte do texto segue as suas experiências familiares. 

Provavelmente foi em um momento não muito depois de ter chego à América 

portuguesa que o lisboeta Manuel Manso de Avelar casou-se com Urbana Rodrigues Velha, 

que era natural da Vila do Rio de São Francisco. Ao que nos consta, ele pareceu ter se 

instalado primeiramente nessa Vila e somente depois desceu para a Ilha de Santa Catarina.102 

Temos o conhecimento que ele teve duas filhas em São Francisco, o que confirma de fato a 

                                                   
101 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes. A casa e o patrimônio da aristocracia em Portugal 
(1750-1850). Lisboa: Imprensa Nacional, 1998. 
102 Não encontramos nenhuma referência concreta sobre isso, nos apoiamos aqui nos apontamentos feitos por 
Lucas Boiteux. Segundo ele, uma das filhas de Manuel Manso de Avelar teria nascido na vila de São Francisco, 
daí a associação de seu casamento ter sido realizado ali. BOITEUX, Lucas. Prosápia catarinense... Op. cit. 46-
47. 
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sua passagem primeira por esse lugar. Não sabemos ao certo quanto tempo ele morou em São 

Francisco, mas acreditamos não ter sido muito.  Acerca disso podemos fazer aqui algumas 

considerações. 

Urbana Rodrigues, esposa de Avelar, era filha de Manuel Velho Rangel e Isabel 

Rodrigues de Mira, possivelmente portugueses ou são-francisquenses. Desta última sabemos 

que de fato era natural de São Francisco. Suspeitamos aqui que a família de Manuel Velho 

dispunha de certo recurso onde viviam. O historiador Lucas Boiteux suspeita que ele, Manuel 

Velho, tivesse ocupado o cargo de juiz ordinário da vila, no ano de 1678. O cargo de juiz 

ordinário era um dos ofícios ligados à Câmara Municipal e que tinha como principal 

atribuição a organização da justiça local.103 Certamente um ofício de prestígio social. 

Mediante isso, imaginamos que ele poderia ter sido um importante membro daquela elite são-

francisquense. Portanto, sem dúvida, o casamento com Urbana Rodrigues serviu de algum 

proveito ao imigrante português recém-chegado Manuel Manso de Avelar.  

O matrimônio de uma provável “filha” da elite são-francisquense deve ter facilitado de 

algum modo a sua primeira estada no território americano, sobretudo por ser ele o tipo “ideal” 

de noivo a desposar as moças de certa qualidade no meridional em formação. Os “valores” 

naturais que ele, enquanto português nato, carregava, provavelmente influenciou 

positivamente suas núpcias com Urbana Rodrigues Velha. Mas não foi ele o único 

estrangeiro, ou melhor, o imigrante recém-chegado ao povoado de São Francisco, que veio a 

participar da família “Velho Rangel”. A outra filha de Manuel Velho Rangel, Teodósia 

Rodrigues Velha, contraiu matrimônio com Salvador de Sousa Brito, natural da Ilha Grande 

(Rio de Janeiro), que também virá a se tornar membro da elite desterrense. Só não sabemos se 

isso se deu antes ou depois deste grupo familiar ter se transferido para a Ilha de Santa 

Catarina. O estabelecimento de uma família representou certamente para esses dois 

estrangeiros, Manso de Avelar e Sousa Brito, um possível meio de se inserirem naquela 

comunidade, em especial, por supostamente integrarem uma família de destaque ou de 

reconhecimento local. Contudo, as suas intenções pareciam ser a de não permanecer ali. 

Provavelmente, em virtude dos prenúncios que ecoavam soltos no contexto da expansão sobre 

o meridional, sobre as possibilidades de recursos que estariam abertas a quem se aventurasse 

sobre aquelas áreas, tenha os integrantes desta família (estendida) se dirigido aos confins 

                                                   
103 SALGADO, Graça. (Coord.) Op. Cit. p. 129-131, 149, 207-208 e 262. 
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catarinenses, prevendo a oportunidade de ampliarem as suas riquezas (materiais e simbólicas). 

Acreditamos que foram essas motivações habituais do período que levaram a família 

ampliada de Manuel Velho a descer em direção às paragens da Ilha de Santa Catarina.   

Não querendo ser muito fantasioso acerca da transferência desses para o povoado do 

Desterro, que se deu posteriormente à chegada de Manuel Manso de Avelar a São Francisco, 

elaboramos aqui uma hipótese que doravante não precisa ser considerada como verdadeira, 

mas que organiza as nossas idéias em relação ao que poderia de fato ter acontecido. Mesmo 

por que, as nossas referências não são de todas confiáveis, em razão de estarem apoiadas 

sobre a historiografia “tradicional” 104 e/ou mesmo memorialística.  

Escrevendo sobre a família “Velho Rangel”, o historiador Henrique da Silva Fontes os 

considerou entre os primeiros ocupantes da Ilha, daqueles que estariam possivelmente entre os 

vinte casais que desceram com Antônio Bicudo Camacho.105 A esse fato ele acrescenta que 

existia um José Velho Rangel, também morador de São Francisco, e provável parente de 

Manuel Velho. O grau do parentesco não foi explicitado por este historiador, no entanto, 

Lucas Boiteux, em seus estudos genealógicos das primeiras famílias do Desterro, acredita que 

o vínculo familiar que unia os dois seria ou de irmãos, ou de filho e pai. Conjecturando, pela 

atitude comum que determinava os movimentos migratórios familiares, de que geralmente 

eram os filhos que migravam em vez dos pais, acreditamos que tenha sido José filho de 

Manuel. Assim sendo, o que provavelmente provocou a saída do grupo familiar aqui referido 

teria sido uma rede de informações elaboradas sobre os seus conhecidos que já estavam 

estabelecidos no Desterro, dentre esses o “cunhado” ou “tio” de Manuel Manso de Avelar, 

entre outros possíveis conhecidos são-francisquenses que deveriam ali existir.  

Não demorou muito para que Manuel Manso se sentisse “à vontade” em Desterro. No 

entanto, isto exigiu um pouco das suas “habilidades” relacionais. A partir dos registros de 

casamentos da pequena paróquia de Nossa Senhora do Desterro, e também das informações 

reproduzidas pela bibliografia, entre outras fontes secundárias, como os estudos genealógicos, 

pudemos recuperar um pouco sobre as suas operações sociais.  

No ano de 1714, em um dos primeiros registros do livro de casamentos da paróquia do 

Desterro, encontramos o casamento de Margarida de Siqueira, filha de Manuel Manso de 
                                                   
104 WOLFF, Cristina Scheibe. Op. Cit. 
105 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. 41-43. 
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Avelar, com Sebastião Fernandes Camacho,106 um dos filhos do então capitão Antonio 

Bicudo Camacho que veio primeiramente a ocupar as terras das imediações da Ilha de Santa 

Catarina, em fins do século XVII. As coincidências sobre a proximidade que Manuel Manso 

procurou estabelecer com a família Camacho não param por aí. Três anos antes, no referido 

testamento de Isabel Fernandes Padilha, ambos, Antonio Bicudo Camacho e Manuel Manso 

de Avelar pareciam ter se encontrado em Laguna, onde o primeiro era morador. Seguindo este 

mesmo raciocínio, três dias após o casamento de sua filha com Sebastião Camacho, ele havia 

testemunhado o casamento de outro provável filho de Antonio Bicudo, Sebastião Rodrigues 

Camacho, que contraiu núpcias com Thereza Ribeira.107 As referências sobre a paternidade de 

Sebastião Rodrigues não são muito claras, contudo acreditamos que a possibilidade de ser 

verdadeira é muito alta.108 Um caso que já foi referido no capítulo anterior também merece 

destaque aqui. A outra filha de Manuel Manso, a são-francisquense Isabel Rodrigues Mira, 

também contraiu matrimônio com um membro antigo da elite local Balthazar Soares Louzada. 

Sobre ele não sabemos se já morava no povoado do Desterro antes ou se depois da chegada de 

Manuel Manso de Avelar, mas segundo os nossos indícios ele figurou entre os principais 

daquela comunidade em princípios do século XVIII.109  

                                                   
106 AHESC. Livros Catedral, Casamentos dos Livres, Desterro, 1714-1775. 
107 Idem. 
108 O sobrenome “Camacho” que Sebastião Rodrigues carrega nos permite imaginar isso. Mas não só. O seu 
casamento aconteceu três dias depois de Sebastião Fernandes Camacho, o seu provável irmão. O registro de um 
está disposto abaixo do outro no livro da paróquia. Talvez indique um tipo de celebração familiar do casório. 
Também, as pessoas que testemunharam o casamento de Sebastião Rodrigues eram muito próximas da família 
Camacho, como o próprio Manuel Manso, e Paula Moreira, a esposa de Domingos Lopes Sertão companheiro de 
Antônio Bicudo Camacho. Mesmo que Sebastião Rodrigues não fosse filho de Antonio Bicudo Camacho, ele 
deveria de ser alguém muito próximo àquela família. 
109 Ver a nota “11”. 
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LEGENDA
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Gráfico 2.1 - Estratégias matrimoniais de Manuel Manso de Avelar, 1690-1720110   

 

Estes arranjos matrimoniais com os moradores de destaque já estabelecidos, a elite 

“original”, estava entre outras possíveis estratégias de proximidade que Manuel Manso de 

Avelar procurou firmar no contexto de sua chegada. Certamente essas relações afinavam o 

seu entendimento com os locais, promovendo o reconhecimento de sua pessoa e autoridade. 

Num sentido inverso, esses mesmos arranjos também poderiam servir aos estabelecidos como 

uma forma de cooptar aqueles que teriam as possibilidades reais (recursos) de alcançarem 

destaque e prestígio na comunidade. Possivelmente, compartilhando desse mesmo código 

                                                   
110 AHESC. Livros Catedral, Casamentos de Livres, Desterro, 1714-1775; BOITEUX, Lucas. Op. Cit.; 
FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. 
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valorativo, tenha Manso de Avelar concedido, alguns anos depois, a mão de sua filha, Clara 

Mansa de Avelar, ao espanhol Francisco Antonio Branco.111 

A atitude de usar o casamento como forma de firmar “parcerias” entre os grupos 

sociais dominantes não era uma prática exclusiva da América meridional portuguesa. Esta 

correspondia também a uma prática corriqueira das elites aristocráticas portuguesas do 

período moderno, conformando, entre outras coisas, mais um dos valores corporativos do 

Antigo Regime: de que aqueles de “qualidade” deveriam consorciar-se entre si, levando a 

cabo a segurança e o status da “Casa”. Segundo o historiador português Nuno Monteiro,  

Um dos pressupostos de que aqui se parte é o da pertinência do conceito de 
estratégias matrimoniais, parte integrante dos comportamentos adoptados pelo grupo 
destinados a transmitir às gerações vindouras o poder e os privilégios herdados. 
Estratégias essas que não passam necessariamente pela vontade consciente de todos 
os agentes sociais nelas envolvidos e, sobretudo, que só são possíveis porque a 
adequação de cada um ao papel que lhe compete é garantida não só pelo direito e 
pela autoridade paternal (aliás, também suportada pelo direito), mas ainda pelas 
disposições incorporadas, que fazem com que cada um aceite o seu destino como o 
destino natural.112[grifo nosso] 

Assim sendo, no contexto do Antigo Regime nos trópicos (ou subtrópicos), onde os 

valores corporativos estariam sendo constantemente incorporados às realidades americanas, a 

prática matrimonial dos mandatários desterrenses visava a produção social da segurança e 

estabilidade de suas famílias. As redes sociais tecidas a partir do vínculo do matrimônio 

objetivavam, entre outras coisas, consciente ou inconscientemente a defesa dos interesses 

familiares, que poderiam também estar dispersos, não reproduzindo aparentemente esta 

finalidade.  

Pesquisando sobre a sociedade quinhentista e seiscentista do Rio de Janeiro, João 

Fragoso apontou para importância das alianças matrimoniais no conjunto das estratégias de 

reprodução e afirmação social das elites senhoriais. Segundo o autor, o matrimônio acabou 

por ser um dos mecanismos mais importantes nos ajustes entre aqueles que decidiam integrar 

e continuar na “nobreza da terra”.113 Os laços familiares constituíram-se também como 

importantes meios de inserção social para as pessoas estranhas à comunidade e, por 

conseguinte, ao seu grupo hegemônico. Evidencia o autor que, “uma das vias de acesso a este 
                                                   
111 AHESC. Livros Catedral, Casamentos de Livres, Desterro, 1714-1775; BOITEUX, Lucas. Op. Cit. 46-47. 
112 MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Casamento, celibato e reprodução social: a aristocracia portuguesa nos séculos 
XVII e XVIII. In: Análise Social, vol. XXVIII (123-124), 1993, 923. 
113 FRAGOSO, João. A formação da economia colonial do Rio de Janeiro... Op. Cit. 
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grupo era através do casamento, com as moças de famílias senhoriais já estabelecidas”.114 

As ligações por parentesco permitiam, assim, uma consubstanciação de interesses entre as 

diversas parcelas das elites coloniais (senhores de terras, comerciantes, funcionários régios, 

oficiais da câmara, militares, entre outros possíveis), e o reforço das suas alianças e 

reciprocidades. A estratégia matrimonial foi usada alargadamente por aqueles que insistiam 

em ocupar e disputar os principais postos de governança daquela cidade.  

Afora as relações constituídas por laços de parentescos diretos, como de “genro-sogro” 

e “marido-mulher”, Manso de Avelar buscou também construir outras formas fictícias de 

afinidades parentais, ou apenas fraternais, para com os membros da elite local, da qual ele, 

agora, já fazia parte.  

Entre as duas primeiras décadas após seu estabelecimento no povoado, fora ele um das 

pessoas mais requisitadas para testemunhar as núpcias dos nubentes que pertenciam às 

famílias de destaque local, ou de pessoas ligadas diretamente a elas. A sua presença nos 

eventos matrimoniais sem dúvida acabava por reforçar as suas relações com seus congêneres 

elitistas. 

 Assim foi em 28 de outubro, do ano de 1714, quando da sua presença na cerimônia da 

união de Sebastião Rodrigues Camacho e Teresa Ribeira. Além do próprio Manuel Manso, 

estiveram também como atestadores deste matrimônio, a sua cunhada Teodósia Rodrigues 

Velha, Domingos Carvalho Quintal e Paula Moreira.115 Sobre esses dois últimos sabemos que 

o primeiro era um dos “capitães” das tropas militares do Desterro e a segunda, esposa de 

Domingos Lopes de Sertão, antigo morador do Desterro e companheiro de Antonio Bicudo 

Camacho.116 De fato, aqueles que estavam presentes naquela ocasião eram as pessoas da 

maior estirpe do povoado. Noutra situação, a do casamento de José Rodrigues e Maria 

Francisca da Silva, no ano de 1727, Manso de Avelar aparece também como testemunha ao 

lado do capitão José Pires Monteiro, filho e herdeiro de Francisco Dias Velho, o fundador do 

povoado de Desterro.117  

                                                   
114 FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos... Op. Cit. p. 58. 
115 AHESC. Livros Catedral, Casamentos dos Livres, Desterro, 1714-1775. 
116 Sobre o posto militar de Domingos Carvalho Quintal ver a nota “11”. A respeito da família de Paula Moreira, 
ver: BOITEUX, Lucas. Op. Cit.;   
117 AHESC. Livros Catedral, Casamentos dos Livres, Desterro, 1714-1775. Para saber mais sobre José Pires 
Monteiro, ver: FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 47; BOITEUX, Lucas. Op. Cit.  
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Gráfico 2.2 - Estratégias parentais de Manuel Manso de Avelar, 1710-1720118 

 

Os encontros de Manso de Avelar com a elite local não param por aí. Em 1720, a sua 

mulher Urbana Rodrigues testemunhou o casamento de mais um dos filhos de Antonio 

Bicudo Camacho. No dia 21, do mês de janeiro, Manuel Duarte Camacho casou-se com Paula 

Moreira, filha de Domingos Lopes Sertão e Paula Moreira.119 Ao que nos consta, os nubentes 

aproveitaram a ocasião da visita de correição do ouvidor de São Paulo Rafael Pires Pardinho, 
                                                   
118 AHESC. Livros Catedral, Casamentos dos Livres, Desterro, 1714-1775; BOITEUX, Lucas. Op. Cit. 
119 AHESC. Livros Catedral, Casamentos dos Livres, Desterro, 1714-1775.  
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para contraírem seu matrimônio. Este também assinou como testemunha, ao lado de Urbana 

Rodrigues. Aliás, cabe aqui ressaltar o importante papel que as mulheres tinham enquanto 

organizadoras desses laços sociais entres as famílias. Das mulheres partícipes da elite local 

que encontramos testemunhando as uniões matrimoniais, além de Urbana Rodrigues, temos 

Paula Moreira, mulher de Domingos Lopes, Isabel Rodrigues Mira, filha de Manuel Manso e 

esposa de Balthazar Soares Louzada e Thereza Ribeira, mulher de Sebastião Fernandes 

Camacho.120 

Além dos laços que envolviam os testemunhos matrimoniais, possivelmente também 

tenha Manuel Manso de Avelar investido noutros tipos de vínculos parentais, talvez 

“fictícios” como o compadrio. Isto provavelmente viria a somar muito no conjunto das suas 

estratégias de afinidade e reconhecimento público de sua pessoa e autoridade enquanto 

homem de mando que era. Entretanto, para essa hipótese, não temos nenhum dado que possa 

confirmá-la. O que vale aqui dizer, é que das relações que ele sustentou, e das quais tomamos 

conhecimento, a maioria delas parecia dirigir-se a um grupo específico de pessoas, que seriam 

aquelas ligadas à mais importante família do Desterro, os Camacho. Os seus investimentos 

relacionais pareciam traduzir uma estratégia premeditada de se associar aos mais importantes, 

dentre outros, da Ilha de Santa Catarina. Como sabemos, a família de Antônio Bicudo 

Camacho estava entre os principais senhores de terra e de escravos na região. 

Conforme procuramos demonstrar, a “engenharia parental” apontada por João 

Fragoso modelou-se também sobre as operações sociais das elites congêneres do sul da 

América portuguesa, como foi possível perceber no caso de Manuel Manso de Avelar, entre 

outros também citados. A partir dos arranjos familiares desses sujeitos que ocupavam as 

posições cimeiras da sociedade desterrense, nos foi possível também verificar, que este 

entendimento “familiar” sinaliza possíveis distinções no seio da elite, de alguns pequenos 

“clãs” que pareciam se formar através do parentesco. O que nos ajuda a reforçar a idéia de 

que o grupo da elite era um grupo dinâmico ao invés de estável e homogêneo, e, como tal, 

produzia as suas próprias particularidades, revelando suas alianças e, por conseguinte, seus 

conflitos. Nesse sentido, podemos perceber a existência de uma leve tendência de endogamia 

                                                   
120 Idem. 



 

 

54 

no centro do grupo que ia aos poucos se constituindo, e, neste, se encontrava Manuel Manso. 

Adiante tocaremos sobre esse aspecto fechado em relação ao grupo.121  

Talvez isso até indique uma atitude de parte do grupo de se reservar frente às novas 

levas de recém-chegados com a qualidade natural e social passível de participar das posições 

privilegiadas daquela sociedade em formação. O próprio caso de Manuel Manso de Avelar 

parece confirmar a novidade desse comportamento, sendo que ele mesmo, aparentemente, 

investiu nas relações com um grupo de pessoas específico, que seriam as pessoas ligadas à 

família Camacho, a principal família do Desterro naquele momento.  Não dando a preferência 

a pessoas recém-chegadas, como ele um dia foi, sobretudo nesses momentos iniciais de sua 

estada. Entretanto, uma de suas filhas, Clara Mansa de Avelar fora casada com o espanhol 

Francisco Antonio Branco, mas isso aqui não invalida a nossa hipótese. Sobre a presença de 

Francisco Branco, desconfia-se que ele chegou posteriormente na Ilha de Santa Catarina, por 

volta da década de 1730.122 Num momento que possivelmente as políticas matrimoniais de 

Manso de Avelar teriam de ter outro significado, e não o de se preocupar com a formação 

recente de alianças parentais com a elite local já estabelecida, em princípios de sua chegada.  

Cabem aqui, antes de produzir outras possíveis interpretações acerca desses vínculos 

parentais intra-elites, algumas ressalvas sobre o uso irrestrito que estamos adotando para as 

relações de parentesco, sobretudo as vinculadas ao matrimônio. A princípio, não seguimos 

nenhuma orientação antropológica, digamos, mais sofisticada, mas, sim, sugestões da 

literatura histórica sobre o tema. Contudo, é preciso salientar alguns pontos de ordem teórica e 

metodológica, a fim de que se evite uma idéia muito apressada sobre o comportamento dessas 

elites, em especial sobre a dinâmica das relações sociais que os conectam na condição de 

grupo. 

Por mais que tenhamos destacado aqui as relações de parentesco, real ou “fictício”, 

elas de todo modo não servem, exclusivamente, como indicativo de compromisso mútuo entre 

os seus contraentes, daquilo que poderia indicar uma rede de reciprocidades e apoio num dado 
                                                   
121 O historiador Michel Bertrand percebeu um comportamento parecido em relação às elites novo-hispânicas no 
momento inicial de sua formação.  Segundo ele: “A estratégia matrimonial exógamica de la elite novohispana, y 
muy especialmente de la de la ciudad de México, parece ser um rasgo muy forte y compartido a pesar de que 
varíe de manera significativa según el nível al que se pertenezca dentro de esta elite colonial. La llamada ‘elite 
principal’ mantiene de manera obvia um control más riguroso sobre sus alianzas matrimoniales que la elite 
‘secundária’...” [grifo nosso]; BERTRAND, Michel. Elites, parentesco y relaciones sociales em Nueva España. 
Tiempos de América, n. 3-4, 1999, p. 60. 
122 BOITUEX, Lucas. Op. Cit.  
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sistema social, ou até mesmo, servir como fator de unidade e coesão de um determinado 

grupo. O efeito que projetamos a respeito da constituição de um grupo, que, possivelmente, se 

entende e se reconhece em torno de objetivos e projetos comuns, como os da “Casa”, quando 

servido somente de ligações parentais se torna meramente insuficiente. Ao certo nunca 

poderemos saber da qualidade das relações que ligavam os membros de uma família, ou 

mesmo, de um grupo específico das elites do Desterro, sobretudo por que essas relações se 

definem a partir da experiência cotidiana, dia após dia, ao longo da vida das pessoas. O 

matrimônio, por exemplo, vem sendo comumente identificado pela historiografia como 

estratégia de aliança entre famílias, o que implica automaticamente no aproveitamento dos 

recursos (econômicos, políticos e simbólicos) de um grupo familiar para com o do outro, 

como estamos aqui, de alguma maneira, fazendo de forma descompromissada. Mas mesmo 

assim, só a comprovação do consórcio não é suficiente para se tirar tal conclusão. É preciso 

que investiguemos no tempo para saber se de fato o feito positivo da relação foi concretizado 

(reciprocidade, apoio, clientelismo, etc.), se as famílias aliadas atuavam de tal maneira frente 

aos seus projetos, ou se a inclusão de um indivíduo estranho ao grupo se dava realmente na 

congregação familiar. Ademais, as relações de parentesco podiam ser nada mais do que 

isso.123  

Portanto, a verificação temporal dos vínculos pessoais nos parece necessária para 

medir a relação social (como as familiares) e seus resultados dentro da lógica e objetivo 

específico dos grupos que se apóiam mutuamente. A observância de um relacionamento a 

partir da variável “tempo”, que busca a concretude do ato e não só o seu registro, ajuda a 

precisar melhor os resultados das relações interpessoais. Foi esta idéia que nos orientou a 

buscar o máximo de contato possível entre os membros da elite em contextos diversos, no 

intuito de complementar as projeções de afinidades que foram tomadas a partir das relações 

matrimoniais e afinidades “fictícias”. Procuramos, assim, lançar os olhos sobre situações que 

confirmem referências de pertença e apoio entre esses indivíduos e os grupos familiares como 
                                                   
123 Estudando sobre as elites de Quilmes (Argentina), o historiador Daniel Santili sinaliza sobre a cautela que se 
deve ter sobre o produto dos relacionamentos sociais (compadrio, por exemplo). A ênfase em relação ao uso do 
fator “tempo”, de procurar outras informações que confirmem a validade da relação em situações distintas é 
nossa, como uma forma possível para se buscar a concretude de vínculos de apoio. Repetidos encontros entre os 
contraentes sustentam a hipótese que uma relação de apoio (compadrio, amizade, clientela, etc.), foi de fato 
efetivada. É a partir da análise no “tempo” (antes e depois da relação) que podemos verificar a existência de um 
virtual laço de apoio, como também da sua não-existência. Nem todos os padrinhos apoiaram seus afilhados, e 
nem todos os genros tiveram apoio da família de suas esposas. SANTILLI, Daniel. Representacíon gráfica de 
redes sociales. Um método de obtención y um ejemplo histórico. Mundo Agrário: Revista de estudios rurales. 
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, n. 6, 2003. 
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um todo. Optamos por analisar a participação conjunta desses sujeitos em torno de projetos e 

situações de acordo comuns, donde certamente poderiam revelar algum compartilhamento de 

idéias e valores, ou mesmo as suas diferenças, que certamente existiam. 

Contudo, as informações sobre as afinidades parentais e não-parentais das quais nos 

apoiamos até agora tem o seu valor no sentido de fazer referência às estratégias coletivas e 

individuais. Um dado importante que não se pode esquecer em relação à produção social 

desses laços é a mobilização dos próprios agentes em torno da construção de suas respectivas 

rede de sociabilidade “familiar” e “fraternal”. Por mais que num matrimônio, ou num ato de 

testemunhar núpcias, não se possam produzir automaticamente efeitos de compromisso mútuo 

entre os envolvidos, não se deve perder de vista a intenção que motivou o encontro entre essas 

pessoas.124 A ação que os indivíduos tomam na elaboração de seus relacionamentos, parentais 

ou não, devem ser considerada, em especial, por que ajuda a revelar as expectativas que cada 

pessoa reserva para si diante dos relacionamentos que procuram tecer. Nesse sentido, mesmo 

que sem a devida acuidade analítica de um estudo “clássico” de redes sociais ou mesmo 

micro-histórico, foi que tomamos como referência a trajetória de vida de Manuel Manso de 

Avelar, entre outros aqui citados, a fim de pensar a dinâmica e constituição do grupo das 

elites da Ilha de Santa Catarina a partir dos vínculos que os conectam. Optamos, assim, seguir 

o viés do móvel que orientava as ações individuais e coletivas do grupo das elites, e que de 

certa forma pareceu estar alinhado com a mentalidade reinante da produção social do poder 

nos trópicos, que eram organizados em parte pelo “microcosmo” social da família.125  

Segundo o antropólogo norueguês Fredrik Barth, um dos autores que inspirou o 

programa disciplinar da micro-história, todas as ações humanas empreendidas são orientadas 

pela maximização dos ganhos pessoais (simbólicos, materiais, etc.). Para Barth, os “atos 

sociais” não são simplesmente “causados”, mas, sim, “intentados”, o que nos aproxima da 

idéia de que existe uma estratégia de ação quanto à mobilização dos esforços individuais.126 

Desta maneira, estamos aqui sugerindo que os personagens da elite desterrense, quando da 

constituição das suas respectivas redes de relacionamentos, interna ou externa ao grupo, 

partiram de uma premeditação de cálculo frente às relações sociais a serem desenvolvidas.  

                                                   
124 Sobre esse caráter voluntário das relações sociais ver: SANTILLI, Daniel. Op. Cit. 
125 FRAGOSO, João. A formação social... Op. Cit. 
126 BARTH, Fredrik. Process and form in social life... Op. Cit.  
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A idéia de estratégia da qual estamos nos servindo, faz referência a um sujeito 

racional, mas não dotado de uma “racionalidade absoluta”. De um indivíduo que age a partir 

de uma “racionalidade limitada”, dito de outra maneira, que age “a partir dos recursos 

limitados que o seu lugar na trama social lhe confere, em contextos nos quais a sua ação 

depende da interação com ações alheias. Portanto, o controle sobre o seu resultado é 

limitado por um horizonte de constante ‘incerteza’.” 127 Isso implica dizer que, por mais que o 

sujeito queira tirar vantagem das suas ações, o resultado nem sempre será o esperado, por que 

o sucesso dos seus empreendimentos depende da interação com os outros indivíduos. 

Conforme assinalado, a interação com o outro suscita uma margem de imprevisibilidade 

quanto ao cálculo individual. Mas não só. A incerteza também é uma constante no espaço da 

ação humana e isto parte da própria dificuldade dos homens de lidar com o mundo e interferir 

nele. Para Giovanni Levi, “a incerteza não deriva apenas da dificuldade de prever o futuro, 

mas também da permanente consciência de dispor de informações limitadas sobre as forças 

operantes no ambiente social no qual se deve agir”.128 

Assim sendo, várias estratégias de ação são engendradas ou abandonadas pelo 

indivíduo por serem tidas como suficientes ou insuficientes na busca do sucesso dos seus 

empreendimentos. Concernente com esse raciocínio, Paul-André Rosenthal recuperou o 

pensamento de Fredrik Barth salientando para o fato de que os comportamentos individuais 

“refletem o uso que cada um faz da margem de manobra de que dispõe numa situação dada, 

do seu universo de possíveis.” 129 

 Destarte, podemos entender que o consentimento de Manuel Manso de Avelar sobre o 

casamento de suas filhas com membros da elite local, como todos os outros relacionamentos 

que ele procurou tecer naquela comunidade, poderia significar as possibilidades que estavam 

abertas a sua ação individual frente à realização dos seus objetivos. As ações que foram 

empreendidas por ele no espectro da vida cotidiana e familiar ampliavam a sua margem de 

manobra frente à constante “incerteza” do mundo, sobretudo numa região típica de fronteira. 

                                                   
127 LIMA, Henrique Espada. A micro-história italiana: escalas, indícios e singularidades. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006, p. 262. 
128 LEVI, Giovanni. Eredità immateriale. Carriera di um esorcista nel Piemonte del Seicento. Turim: Enaudi, 
1985, p. 58-59. Apud.  LIMA, Henrique Espada. Op. cit. p. 267. 
129 ROSENTHAL, Paul-André. Construir o “macro” pelo “micro”: Fredrik Barth e a “microstoria”. In: REVEL, 
Jaques (Org.) Jogos de Escala: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998 p. 151-172.  
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Foram elas que, sem dúvida, possibilitaram um aumento de sua capacidade de interferir no 

rumo da vida produzindo resultados de sucesso para com seus interesses.  

Fazer parte de uma família de destaque, e manter relações de cordialidade com os 

outros membros da elite serviam, indiscutivelmente, entre outras, como as operações sociais 

mais eficazes à época do Antigo Regime. Sem dúvida, foram essas mesmas estratégias que de 

alguma forma ajudaram Manuel Manso de Avelar a alargar a sua capacidade de mando e 

prestígio no espaço de governança da Ilha de Santa Catarina, que seria coroada com as 

vantagens diversas que ele poderia extrair do lugar que almejava. 

 

2.3 - A atuação política a favor de um projeto familiar 

 

Após essa pequena ressalva teórica- metodológica acerca do uso arbitrário das relações 

de parentesco, amizades, etc., e de seus possíveis resultados no entendimento do jogo social 

das elites, retomaremos outras situações que possam subsidiar melhor a afinidade comum 

daqueles que se entendiam a partir desses virtuais laços de apoio. Frente ao ideário comum de 

que os “melhores da terra” poderiam compreender um grupo unívoco, no sentido clássico do 

termo “elite”, o grupo hegemônico local do Desterro surgia como atípico. 130 A partir de um 

olhar mais apurado percebemos que no seio desta “classe” se formava um grupo seleto e 

fechado em torno da idéia de família. Na linha desse raciocínio, soma-se a favor o elemento 

temporal dos repetidos encontros entre alguns desses mandatários em situações diversas de 

comprometimento social, político e econômico, reforçados aqui por uma idéia de “rede de 

parentela”.131 

                                                   
130 A nossa crítica aqui é sobre o conceito “elite” enquanto uma categoria rígida e definida de grupo social. Sobre 
a noção de elite ver: HEINZ, Flávio M.(Org.) Por outra história das elites. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, 
p. 7-15. (introdução) 
131 Sobre o termo “redes de parentela” ver: PEDROZA, Manuela da Silva. Capitães de bibocas: casamentos e 
compadrios construindo redes sociais nos sertões cariocas (Capela de Sapopemba, freguesia de Irajá, Rio de 
Janeiro, Brasil, século XVIII. In: Topoi: Revista de História. Rio de Janeiro, UFRJ, vol. 9, 2008, p. 70. Entende-
se que as “redes de parentela engendram uma série de outras relações e dinâmicas sociais em seu seio: patrão-
cliente, amizade, reciprocidade, crédito, trocas comerciais, através de uma quase infinita variedade de 
caminhos, que passam por relações consangüíneas, rituais e afins.” Ver também: PEDROZA, Manuela. 
Engenhocas da moral: uma leitura sobre a dinâmica agrária tradicional. Campinas: Unicamp, 2008. [tese de 
doutorado] 
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De início, temos um caso que acena para esse entendimento do grupo da elite local 

como um todo, em torno de um projeto político-econômico comum, mas também como uma 

possibilidade de entrever as suas alianças, uma vez que esta situação colocou em destaque a 

elite na sua forma ampliada.  

Trata-se da segunda visita de Manuel Gonçalves de Aguiar, sargento-mor da Praça de 

Santos, no biênio de 1714-15, às paragens da Ilha de Santa Catarina. 132 Após arribar no 

Desterro, os representantes locais lhe entregaram uma petição na qual apresentavam medidas 

para a promoção econômica da região. Nesta ocasião, Gonçalves de Aguiar descia ao Sul a 

mando do governador do Rio de Janeiro, com a missão de juntar informações sobre as 

povoações do litoral Sul a fim de planificar a área para as prováveis intervenções coloniais 

que a coroa portuguesa parecia reservar àquela parte meridional do seu continente.133 Como já 

referenciado no capítulo anterior, estas intervenções diretas da coroa só viriam a acontecer 

décadas depois, com a montagem do aparato político-administrativo estatal português, o 

sistema de defesa militar e o projeto de transmigração dos açorianos.  

Sabendo da visita de um representante do poder central que, mesmo por intermédio de 

outras autoridades coloniais, prestava naquele momento serviços diretos à coroa, os 

“melhores” do povoado do Desterro organizaram-se e decidiram propor suas queixas, melhor, 

expor seus projetos para uma possível melhora do quadro econômico local. Eles aconselharam 

o oficial militar santista sobre os benefícios de se povoar e militarizar a Ilha, especialmente 

“para defender as aguadas e lenhas dos navios inimigos”. Também sobre as potencialidades 

da terra para cultivo e fabricação de engenhos de açúcar, além do que, dali “se podiam 

sustentar todos os portos do Brasil, como os de Portugal, de trigo e tudo o mais.” 

Acrescentava a petição um lobby contra a região do Continente do Rio Grande de São Pedro, 

o que indica, provavelmente, uma reclamação de exclusividade sobre os possíveis 

favorecimentos reais. Diziam eles sobre as paragens rio-grandenses, que era “capaz para 

acomodar muitos mil moradores, mas com muitas dificuldades, em razão da barra não estar 

sondada nem se saber por onde tem os canais e juntamente ser terra rasa. E, sem torres que 

nela se façam se não poderá buscar para entrar e se povoar”. Finalizavam dizendo que o 

                                                   
132 Manuel Gonçalves de Aguiar havia feito uma visita a Ilha de Santa Catarina no de 1711. SILVA, Augusto da. 
Op. Cit. p. 46-48. 
133 Ibidem. 
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povoamento do Rio Grande exigirá “muita despesa e muito trabalho” à coroa.134 Ao que 

parece, a elite local demonstrava grande interesse sobre as intervenções coloniais que a coroa 

parecia planejar, e que certamente serviriam de aumento para o prestígio e riqueza deste 

grupo. A presença de novos imigrantes ampliaria conseqüentemente a estrutura produtiva e 

tributária, ou mesmo demográfica, o que significaria novas oportunidades de mando e 

gerência de recursos, uma função compatível para aqueles que detinham influência e poder no 

espaço local.  

Assinaram esta petição alguns por nós já aqui conhecidos e outros nem tanto, do grupo 

que imaginamos ser o da elite política desterrense. Foram eles: Salvador de Sousa Brito, 

Manuel Manso de Avelar, Domingos Tavares, Baltazar Soares Louzada, Sebastião Fernandes 

Camacho, Manuel Correia da Fonseca, Manuel Domingos Lopes, Manuel Teixeira, Domingos 

de Brito, Jerônimo Gomes, João Lopes Biscardo, Salvador Dias Botelho, José Velho Rangel, 

Diogo Camacho e Francisco Martins.135 Os motivos que levaram o grupo a assinar tal 

documento giraram em torno da idéia geral de promover na Ilha de Santa Catarina – e, 

somente nela, em prejuízo a outras regiões concorrentes como a do Rio Grande de São Pedro 

– situações favoráveis ao desenvolvimento econômico local, das quais eles poderiam desfrutar 

vantajosamente, como era o caso do beneficiamento da cultura de cana de açúcar, das 

liberdades comerciais e proteção militar do porto. 

Além das condicionantes materiais e políticas que colocavam esses homens em 

comum acordo sobre os possíveis investimentos régios – todos eles eram homens de posses e 

autoridade –, elementos de outra natureza afinavam o coro uníssono do grupo, ou parte dele. 

Assim, aproveitando dos parcos dados de que dispomos sobre este período da pesquisa, 

conseguimos rastrear certos vínculos de parentesco, alguns até já referidos, que situavam os 

signatários dentro de pequenas redes de relações com características muito particulares. Como 

já antes sinalizado, os vínculos sociais como os de parentesco, poderiam produzir afinidades e 

identidades no seio do grupo levando a cabo alianças e conflitos.  

Em primeiro lugar temos o próprio Manuel Manso de Avelar, que sustentava ligações 

parentais diretas com Sebastião Fernandes Camacho, seu genro. Em seguida temos Diogo 

Camacho, que provavelmente era a mesma pessoa de nome Diogo Fernandes Camacho, irmão 

                                                   
134 Este documento foi citado por Henrique da Silva Fontes. FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 29. 
135 Ibidem. 
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de Sebastião, filho do bandeirante Antonio Bicudo Camacho. Segundo fortes indícios, Diogo 

foi casado com Francisca Martins Pereira, filha de Francisco Martins, que tinha como nome 

completo Francisco Martins Pereira, e que possivelmente fez parte da primeira leva de casais 

são-francisquenses. É provável que as afinidades parentais não parassem por aí, uma vez que 

nossos dados não contemplam todos os signatários. A partir disso podemos dizer que parte do 

grupo, aceitava sem nenhum problema as relações de parentesco como forma de entendimento 

político (Ver as ilustrações abaixo).  

 

 
 

Ilustração 2.1 - Elite local (grupo dos signatários) sem vínculos familiares - 1714136 
 

                                                   
136 FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 29 
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      Ilustração 2.2 - Elite local (grupo dos signatários) com vínculos familiares - 1714137 
 

Ao que nos parece, as relações de parentesco sustentadas por certa parte do grupo 

suscitava a formação de algumas “redes de parentela” que quando acionadas possivelmente 

colaboravam entre si. Se levarmos em consideração as estratégias tomadas a partir dos 

casamentos, a produção do laço “genro-sogro”, considerado aqui como um laço forte e direto, 

conectaríamos estrategicamente parte da elite. O que confirma nossa idéia de que no centro do 

amplo grupo da elite existiam alguns que se esforçavam no sentido de construir alianças, 

desconsiderando os restantes. As afinidades parentais, entre outras possíveis, estavam por 

encerrar uma dinâmica excludente no seio da elite desterrense, estabelecendo a formação de 

um grupo de poder mais elevado. As estratégias matrimoniais de Manuel Manso de Avelar, 

por exemplo, o colocaram em contato com as principais famílias desterrenses pouco tempo 

após a sua chegada. Atentando para o quadro acima, podemos perceber que os três 

matrimônios que envolviam a sua pessoa, que era o seu com Urbana Rodrigues Velha e os das 

                                                   
137 BOITEUX, Lucas. Prosápia catarinense... Op. Cit.; AHESC. Livros Catedral, Casamentos dos Livres, 
Desterro, 1714-1775. 
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suas duas filhas Isabel Rodrigues Mira e Margarida de Siqueira, o ligavam à maior parte da 

elite desterrense. É possível imaginar aqui o lugar de destaque que ele ocupava entre aqueles 

signatários, o que nos ajuda a pensar que os projetos econômicos ali apresentados a Manuel 

Gonçalves de Aguiar certamente correspondiam aos interesses da parte “forte” da elite, e, 

conseqüentemente, de Manuel Manso. 

Um fato interessante que merece destaque aqui foi que das súplicas feitas a Manuel 

Gonçalves de Aguiar, boa parte correspondia com as promissoras atividades econômicas na 

América portuguesa. Desde meados do século XVII, o açúcar já protagonizava entre os 

principais artigos que vinham sendo produzidos e exportados pelas capitanias do centro-sul, 

em especial a capitania do Rio de Janeiro. Da mesma forma, em princípios dos setecentos, a 

capital carioca assistia a uma maior intensificação das suas atividades portuárias, que seguiam 

ligadas ao comércio marítimo colonial e ultramarino.138 Ao que nos consta, pareceram ser 

também estas as direções que se queria dar ao rumo dos negócios do Desterro. Os “melhores” 

da Ilha de Santa Catarina pareciam não estar alheios ao desenvolvimento agro-mercantil da 

América lusa, e apresentavam propostas condizentes com o cenário atual da economia 

colonial. A promoção do setor açucareiro aliado à liberdade de comércio marítimo eram 

exemplos concretos dessa sintonia. As suas opções de investimentos seguiam as tendências 

das realidades fronteiriças do norte. Certamente, eles teriam a informação sobre aquilo que 

estaria dando lucro (material e simbólico) na pauta dos investimentos da época. É provável 

que o grupo dos signatários do Desterro estivesse imbuído das mesmas valorações senhoriais 

e mercantis da congênere elite fluminense. Eles pareciam demonstrar interesses econômicos 

correspondentes. Assim, podemos aqui imaginar quais poderiam ter sido as orientações 

econômicas ou mesmo simbólicas de Manuel Manso de Avelar, a de se tornar senhor de 

negros, dono de engenho e atuar como negociante ultramarino. Para tanto, seria preciso 

investir bem mais em relacionamentos, dos quais muitos ele não iria encontrar na Ilha de 

Santa Catarina. 

Curiosamente, anos depois, em 1717, Manuel Gonçalves de Aguiar foi solicitado pela 

coroa a prestar informações sobre a costa meridional. Queriam saber dele; das qualidades do 

                                                   
138 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do império... Op. Cit.; FRAGOSO, João. Fidalgos e 
parentes de pretos: notas sobre a nobreza principal da terra do Rio de Janeiro (1600-1750). In: FRAGOSO, João; 
ALMEIDA, Carla; SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. (Org.) Conquistadores e negociantes: histórias de elites 
no Antigo Regime nos trópicos. América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, 
p. 33-120. 
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porto da Ilha de Santa Catarina, “se tem monção em algum /tempo do ano assim por ventos 

como pela correnteza das águas”; das potencialidades naturais da região, “se há abundância 

de peixe e se pode haver pescaria de Baleias”, se tem “campinas, a que chamam Massapês”; 

da presença indígena, “se há gentio”, da existência de reses mais ao sul e da notícia de 

contrabando, “se neles [Campos] há gado, ou se o gentio faz algum resgate, se há notícia que 

os Castelhanos venham aquele Sertão buscar a erva Congonha”; e, por fim, que declarasse se 

o povoamento daquele lugar poderia “servir para o aumento da Nova Colônia”.139 Baseando-

se nessas questões o governador do Rio de Janeiro, Antonio de Brito Menezes, levantou uma 

sindicância junto a Gonçalves de Aguiar de várias perguntas sobre a situação dos povoados do 

sul. Uma delas questionava sobre em qual parte da costa “se pode fazer uma Povoação 

conveniente assim para se aproveitar de toda a utilidade, como para aumento da nova 

Colônia, e prontidão para os seus socorros, assim dentro deste Porto do Rio Grande como 

fora da Costa do mar, ou perto da Ilha de Santa Catarina?” 

 Respondia ele, em 26 de agosto, do ano de 1721, o que pensava sobre a Ilha de Santa 

Catarina: 

Pela facilidade com que se lhe pode acudir daquela Ilha por mar, e em todo tempo, 
assim como madeiras que as tem excelentes, como com mantimentos que os produz 
de todo o gênero com abundância. Povoando-se esta Ilha poderão formar nela seus 
moradores alguns Engenhos de açúcar, por que as suas canas, são tão pingues e 
açucaradas, que de qualquer pingo delas se faz um açúcar; a sua entrada não 
depende de monção, de dia ou de noite e pode tomar qualquer navio, e sair dela; e 
para a sua defesa bastará uma única fortaleza no Estreito, e para impedir dos 
inimigos as lenhas, e as aguadas com uma companhia de Infantaria paga (...)140 

Parece, como demonstra a afinidade do discurso, que os principais de Desterro 

influenciaram de alguma forma o pensamento do sargento-mor de Santos naquilo que respeita 

às potencialidades da costa catarinense.  Se a petição que foi entregue a Gonçalves de Aguiar, 

serviu ou não, a favor da campanha da Ilha de Santa Catarina pelos beneficiamentos da coroa, 

de certo, não podemos saber – o interessante é que anos depois os eventos históricos 

confirmariam esse papel de importância da Ilha de Santa Catarina na execução do 

estabelecimento colonial português sobre as áreas recém-ocupadas do Sul.141 Entretanto, as 

                                                   
139 Documento citado por Augusto da Silva. SILVA, Augusto da. Op. Cit. p. 48 
140 Idem, p. 49 
141 A referência aqui é sobre as intervenções coloniais feitas pela coroa portuguesa na Ilha em meados do século 
XVIII, com a montagem do sistema de defesa militar da região Sul, do aparato político-administrativo e a 
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intenções que eram externas ao pedido pareceram ser suficientes para unir todos os signatários 

em torno desse propósito, de colocar a Ilha em destaque na pauta dos projetos da coroa e de 

buscar reforços para ampliação da economia local, especialmente naqueles setores que 

correspondiam aos seus interesses.  

Naquela ocasião da visita de um representante do poder central à Ilha de Santa 

Catarina, é bem possível que a elite local tenha mobilizado esforços para aliciá-lo a favor de 

seu projeto reformista. A petição feita pode ter esse significado. A possibilidade de construir 

uma relação de apoio com um oficial ligado ao rei gerava uma expectativa de melhora em 

relação ao futuro econômico daqueles homens. E foi o que aconteceu. Anos depois, a elite do 

Desterro aproximou-se novamente de Manuel Gonçalves de Aguiar, em especial Manuel 

Manso de Avelar, com quem firmou uma parceria comercial.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
transmigração dos casais açorianos. Sobre isso, ver: PIAZZA, Walter Fernando. A epopéia açórico-madeirense, 
1748-1756. Florianópolis: Ed. da UFSC/Lunardelli, 1992.  
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Capítulo 3 - A formação do espaço político e econômico da Ilha de Santa Catarina 

 

O móvel que norteou o conjunto da elite local a entregar aquela petição de 1714 a 

Manuel Gonçalves de Aguiar foi, sem dúvida, um esforço comum de reforma econômico-

política sobre o espaço da Ilha de Santa Catarina; era econômico por que se tratava da busca 

por beneficiamentos diretos na produção e circulação dos bens agrícolas; e político por que 

essas vantagens sobre o quadro agro-comercial advinham do poder central, que era a força 

que regulava, oficialmente, a economia colonial.142 É evidente que o desejo por mudanças 

desse tipo respondia aos interesses materiais e simbólicos daqueles que ocupavam as posições 

de mando. Entretanto, a vontade própria desses homens não era suficiente para produzir as 

condições reais de mudança, seria preciso ter o apoio da coroa portuguesa ou de autoridades 

diretamente ligadas a ela para que os seus projetos fossem executados, a exemplo das 

concessões e liberdades comerciais e a defesa dos portos. Porém, quando da demora ou 

discordância dos poderes régios sobre o assunto, as possibilidades comerciais poderiam ser 

criadas, inventadas, dependendo, claro, das circunstâncias.  

 No despertar da segunda década dos setecentos, as condições pareceram ser favoráveis 

ao projeto mercantil dos ilhéus. Desenhavam-se naquele momento situações concretas de um 

possível trato além-mar. Entretanto, as linhas que estavam por serem traçadas rabiscavam os 

quadros da legalidade portuguesa. Surgia ali a possibilidade de fazer parte de uma rede de 

comércio atlântico extra-oficial, pra não dizer ilegal, e em primeiro plano estaria o nosso 

principal personagem, Manuel Manso de Avelar, agindo estrategicamente a partir dos seus 

laços sociais.  

  As circunstâncias desse período envolveram novamente o nome do oficial militar 

santista com os dos representantes da elite desterrense, em especial o grupo seleto do qual 

Manuel Manso de Avelar fazia parte. Tratava-se de práticas de contrabando com comerciantes 

                                                   
142 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, 
sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia: Rio de Janeiro, c. 1790 – c. 1840. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001; FRAGOSO, João. Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia 
na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998; FRAGOSO, 
João Luís Ribeiro. Afogando em nomes... Op. Cit.; FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Nas rotas da 
governação portuguesa: Rio de Janeiro e Costa da Mina, séculos XVII e XVIII. In: FRAGOSO, João et al. (Org.) 
Nas rotas do império: eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português. Vitória: Edufes, 2006, 25-
72. 
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franceses no litoral de Santa Catarina. Um caso que foi amplamente discutido e referenciado 

nas páginas da historiografia dita tradicional, como também rediscutido por alguns trabalhos 

atuais.143 No entanto, o nosso esforço aqui é de analisá-lo sobre outra perspectiva, que seria a 

de considerar este evento como uma oportunidade, única, de perceber as redes de relações do 

grupo hegemônico do Desterro em pleno movimento, acionadas frente a uma circunstância 

real de se fazer valer os seus intentos mercantis e senhoriais e também de proteção e defesa 

dos seus. Frente a isso, este caso descortinou a fragilidade do controle metropolitano sobre as 

ocupações recentes do território catarinense e pode revelar as articulações dos poderes régios 

na tentativa de reordenamento do espaço político do meridional, sobretudo na Ilha de Santa 

Catarina onde o domínio parecia não ser de todo efetivo. 

Este caso de contrabando se tornou público através das iniciativas repressivas que 

foram orientadas pelo então governador da capitania de São Paulo, D. Rodrigo Cezar de 

Menezes, a mando da coroa portuguesa.  

 

3.1 - O “bando” e o “contra-bando”  

 

 No ano de 1721, o governante paulista de então emitia uma série de orientações ao 

capitão-mor de Laguna, Francisco Brito de Peixoto, para que este impedisse a prática de 

contrabando naqueles mares do Sul. Dizia ele: 

No caso que à ilha de Santa Catarina vá navio Estrangeiro, a negociar, o não 
consentirá, porém constando ir com necessidade precisa e querendo algum 
mantimento, lhe poderá mandar dar, por troco de munições de Armas e pólvora, e 
constando-lhe que alguma pessoa concorre quando que venham aí navios negociar, o 
dito Capitão o prenderá, remetendo-o à vila de Santos à minha ordem (...) 144 

As investigações que foram acometidas pelos agentes do governador apontaram como 

principal suspeito um tal de Pedro Jordão, “da Nação Francesa”, que havia sido o difusor 

                                                   
143 A respeito da historiografia tradicional comentando este caso ver: BOITEUX, Lucas Alexandre. Notas para a 
história catarinense. Florianópolis: Livraria Moderna, 1912, p. 190; CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Op. Cit. p. 
48-49; FONTES, Henrique da Silva. Op. Cit. p. 37-38; PAULI, Evaldo. Op. Cit. p. 158-160.  Ver também os 
trabalhos recentes de Fábio Khün e Augusto da Silva. KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 44-54; SILVA, Augusto da. Op. 
Cit. p. 21-51. 
144 DI, v. XII, 1895, p. 7-8: Ordem que levou o capitão-mor Francisco de Brito Peixoto que vai para a Laguna. 
São Paulo, 16.09.1721. Apud. KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 48. 
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desse tipo de prática naqueles portos. Afirmavam as autoridades que ele, quando de sua 

passagem pelo meridional, “se deixou ficar em terra com negócio e fazendas, que anda 

vendendo pelas Vilas da Costa do Sul”. Possivelmente, o identificaram como o elemento 

central do contato entre os moradores do litoral catarinense e os franceses.145   

O vínculo que unia o estrangeiro francês Pedro Jordão com os moradores do litoral, 

em especial com os da Ilha de Santa Catarina, não compreendia somente a parte de um mero 

acordo comercial. Como já antes sinalizado, ele era íntimo e conhecido daqueles que viriam a 

se tornar os seus sócios nos negócios com os franceses. Temos a informação que fora ele 

casado com Maria Lopes, uma das filhas de Domingos Lopes Sertão, membro conhecido do 

grupo hegemônico do Desterro, e integrante da parte “poderosa” de Manuel Manso e da 

família Camacho. O casamento com a filha de um morador e partícipe da elite o conectava 

com o grupo econômico local, a parte mais interessada nos seus afazeres e habilidades 

comerciais, quiçá até lingüísticas, enquanto um possível tradutor do idioma francês, o que 

facilitaria em muito o andamento dos negócios. Sem dúvida, essas prerrogativas devem tê-lo 

colocado em predileção pelo desposo de uma “filha” do seleto grupo da elite desterrense, 

assim como os “valores” naturais que ele também carregava (cor e origem). Ao certo, não 

sabemos quando ele realmente contraiu matrimônio com Maria Lopes, mas provavelmente 

isto se deu após o reconhecimento de suas qualidades enquanto um potencial noivo e membro 

de uma importante família local. 

A respeito de Domingos Lopes Sertão já comentamos aqui sobre algumas das suas 

credenciais, que ele assumia uma posição importante no Desterro, estando entre os citados 

capitães de tropas que compreendia a estrutura do governo local, e também sendo senhor de 

terras e escravos. Entre os outros, que provavelmente se beneficiaram dos lucros e vantagens 

advindas do comércio com os estrangeiros franceses, achava-se o nosso personagem Manuel 

Manso, o então “governador da Ilha”. Logo, não é estranho supor que a proteção necessária 

para o andamento dos negócios ilícitos partisse de um acordo entre aqueles que deveriam 

combater a próprio delito do contrabando naqueles portos. Talvez até fosse este um dos 

termos da parceria firmada entre Pedro Jordão e as autoridades locais, que fazia parte da 

parentela do grupo. Se por um lado esse tinha a experiência do comércio e os contatos com os 

                                                   
145 DI, v. XII, 1895, p. 17-19: Registro de uma ordem que se mandou ao capitão-mor da Laguna, Francisco de 
Brito Peixoto, para prender Pedro Jordão e tirar um sumário de testemunha dos confidentes. São Paulo, 
16.11.1721. Apud. KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 49; SILVA, Augusto da. Op. Cit. p. 50. 
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franceses, por outro, aqueles detinham autoridade e os meios políticos necessários para fazer 

funcionar os negócios ilícitos na praça catarinense. O cabedal imaterial desse somava-se ao 

dos outros, e, juntos, aumentavam-se as chances de êxito no comércio clandestino com os 

estrangeiros franceses. Entretanto, os recursos imateriais e materiais do grupo de Manuel 

Manso de Avelar pareceu não ser suficiente para fomentar o tipo de circuito mercantil que 

preteriam.   

A rede dos parceiros comerciais envolvidos no contrabando com os franceses não se 

confinou somente entre os moradores do Desterro. A sociedade se completava com o próprio 

Manuel Gonçalves de Aguiar, morador de Santos, conhecido de tempos anteriores pelos 

ilhéus, e Manuel Gonçalves Ribeiro, morador de Laguna, alguém aparentemente muito 

próximo da família Camacho.146 De todo modo, esses dois sujeitos amarravam os negócios 

ilícitos a um espaço comercial com dimensões inter-regionais, ligando três praças comerciais 

distintas, do meridional português (Desterro, Laguna e também a de Santos) com o além-mar.  

O historiador Fábio Khün, preocupado em entender as dinâmicas internas que 

definiam a elite da vila de Laguna, comentou este mesmo caso de contrabando com os 

franceses, atentando para o jogo político que parecia envolver dois grupos distintos de poder 

no litoral Sul catarinense: um, que tinha como principal líder o capitão-mor de Laguna, 

Francisco Brito Peixoto, e o outro, rival, do qual fazia parte Manuel Gonçalves Ribeiro e 

também Manuel Manso de Avelar.147  

Foi a partir dos apontamentos deste pesquisador que recuperamos um pouco da 

história pessoal de Gonçalves de Aguiar e Gonçalves Ribeiro. O primeiro descendia de uma 

família importante de São Paulo e antes de servir como sargento-mor do presídio de Santos 

era comandante de uma fragata que agia no Atlântico Sul (Rio de Janeiro, Santos e 

Sacramento) em apoio ao governo português. Sabemos que ele esteve na Ilha de Santa 

Catarina nos anos de 1711 e 1714, em visitas a mando das autoridades coloniais para se 

informar sobre as potencialidades da região. As suas experiências enquanto “armador”, 

possivelmente dono de embarcação, e também autoridade militar, fazia dele certamente parte 

importante nos negócios de contrabando. Quanto ao seu papel dentro da rede de 

contrabandistas não temos nenhuma informação a respeito. Numa melhor hipótese, ele podia 

                                                   
146 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 46. 
147 Ibidem, p. 43-46. 
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“descuidar” intencionalmente da vigilância sobre aqueles mares e portos a fim de facilitar as 

transações do grupo. Manuel Gonçalves de Ribeiro, por sua vez, era o juiz ordinário da 

câmara de Laguna do ano de 1720, e o representante lagunense da “facção” política contrária 

à de Francisco Brito Peixoto. Infelizmente não temos nenhuma informação sobre os outros 

partidários do seu grupo, mas sabemos que dele fazia parte Manuel Manso. Há também a 

menção de que Manuel Gonçalves de Aguiar e Manuel Gonçalves Ribeiro “em todos os seus 

negócios eram meeiros”.148  

A respeito das lutas que foram protagonizadas pelas duas facções políticas do litoral 

Sul catarinense, o historiador Oswaldo Cabral apresenta o seu parecer: 

Não tardou que Manoel Manso entrasse em luta com Brito Peixoto, capitão-mor da 
Laguna. Este, homem de princípios rígidos e obediente à lei, não lhe aprovava os 
processos de dirigir sua povoa, nem dos artifícios que usava para subsistir. É provável 
que à Laguna chegassem os queixosos do Desterro, escapos ao gênio irascível do seu 
chefe, como aos desmandos de seus familiares, aos quais aquele prestigiava, 
empregando meios violentos, mesmo, para impor a liderança dos seus. E, também, a 
notícia do comércio ilícito a que se dedicava Manoel Manso, de parceria com um 
francês, de nome Pedro Jordão.149 

Afora os devaneios deste historiador, que parece descrever com certo preconceito e total 

parcialidade as disputas entre esse dois grupos políticos, buscando promover de forma 

prestigiosa o seu antepassado, “heróico” e “conterrâneo”,150 as contendas que envolveram 

esses dois sujeitos marcaram todo o processo das investigações sobre as notícias de 

contrabando com os franceses. 

As linhas que amarravam Manoel Gonçalves Ribeiro à Manso de Avelar, tanto no 

contrabando quanto no pacto político, podem ser as mesmas que estariam vinculadas à 

parentela da família Camacho, ou pelo menos parte dela que vivia em Laguna. Num dos 

provimentos que o ouvidor Rafael Pires Pardinho fez, a fim de organizar os pastos comuns 

daquela vila, tem-se a referência de que Antonio Bicudo Camacho havia permitido o uso de 

uma “data” de terras suas por Manuel Gonçalves Ribeiro. Bicudo Camacho havia desistido 

                                                   
148 Ibidem, p. 46-47. 
149 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Op. Cit. p. 48 
150 Ver os seus trabalhos sobre Laguna: CABRAL, Oswaldo Rodrigues. Notas históricas sobre a fundação da 
póvoa de Santo Antônio dos Anjos da Laguna. Santo Antônio dos Anjos da Laguna: seus valores históricos e 
humanos. Florianópolis: Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina, 1976; Idem. Laguna e outros ensaios. 
Florianópolis: Ed. do Autor, 1939. 
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daquelas posses por que dera preferências por outras terras.151 Há outro indício que nos 

permite seguir com este raciocínio, de que Gonçalves Ribeiro era um tanto próximo dos 

“Camachos”. Por volta da década de 1720, provavelmente no ano de 1723, um filho de 

Antonio Camacho que morava em Laguna, Domingos de Oliveira Camacho, ocupou o lugar 

de juiz ordinário, ofício que antes pertencera ao próprio Gonçalves Ribeiro.152 De certo, não 

podemos saber qual o tipo de relação que este sujeito mantinha com aquela família. 

Entretanto, sabemos que Manso de Avelar, pessoa ligada aos “Camachos”, era muito próximo 

de Gonçalves Ribeiro. Conforme ele próprio declarou em carta ao governador D. Rodrigo 

Cezar de Menezes, de que era o capitão Manuel Gonçalves Ribeiro “um camarada e amigo 

seu”.153    

Segundo o governador da capitania de São Paulo, o empreendimento comercial do 

contrabando com os franceses rendeu até mesmo um contrato, que relatava as obrigações 

entre as partes envolvidas nos dois lados do Atlântico. Os termos desse acordo compreendiam 

parte das prescrições que foram feitas a Francisco Brito Peixoto para combater aquele tipo de 

prática nos mares do Sul. D. Rodrigo Cezar de Menezes historiando o funcionamento daquela 

rede de contrabandistas apontava que, 

Manoel Glz’ Ribeiro, morador na Vila de Laguna, que serve de Juiz Ordinário da 
dita Vila, o qual esquecido da obrigação de Juiz, e de vassalo de S. Maj. tem trato, e 
correspondências com os Franceses, concorrendo com o dito Manoel Manso de 
Avelar, para que três naus Francesas que foram a Ilha de S. Catarina, fizessem nela 
feitoria em que levantaram casas e deixaram nela alguns Franceses, que depois 
vieram presos para a Vila da Laguna, e outro sim me constar que o ano passado de 
1720, vindo de Maldonado uma nau de França de que era Capitão Monsieur Doloso 
[sic], aportando na Ilha de Santa Catarina, fizeram os ditos Manoel Manso de 
Avelar, e Manoel Gonçalves Ribeiro uma escritura de contrato, com o dito Capitão 
em que ambos se assinaram para ir a nau de França carregar a costa da Mina de 
pretos, e lhes trazer, como também certas fazendas de França dando-lhas pelo que lá 
custassem, e lhe fazerem pago em courama, de que resultou ir a dita Nau a França e 
depois indo a costa de Mina roubou uma Sumaca nossa, que vinha carregada de 
pretos metendo homens que nela vinham do Porão com os quais chegou a Ilha de 
Santa Catarina, e por não achar a courama junta, prendeu ao dito Manoel Manso de 
Avelar, tomando-lhe tudo o que lhe achou, vindo reconhecer a terra, tornando 
conhecimento da nossa costa, e das forças, e defesas, que tem aquelas povoações de 

                                                   
151 SILVA, José Gonçalves dos Santos. Op. Cit. p. 150. 
152 Ver a família “Camacho” em: BOITEUX, Lucas. Prosápia catarinense... Op. Cit. p. 25-29. 
153 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 49. 
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que, se podem recear graves danos pelas conseqüências que se seguem de que as 
nações estrangeiras, contratem nos portos desta Capitania (...).154 

A escritura que D. Rodrigo Cezar de Menezes cita nos informa sobre a dimensão do 

circuito comercial que se pretendia estabelecer em torno do contrabando com os franceses. Os 

negócios chegariam a tomar de fato proporções atlânticas. Passaria a ligar as pequenas praças 

do litoral meridional português aos portos da África. A função que competiria a Manso de 

Avelar e a Gonçalves Ribeiro no trato, ao certo não é possível saber. Entretanto, é possível 

aqui imaginar alguma coisa tendo como referência o lugar onde certamente atuavam. 

Provavelmente a “courama” que seria a contrapartida na transação com os franceses vinha das 

redondezas de Laguna, que já estava envolvida desde muito com a pecuária.155 O contato que 

deveria ser estabelecido com os criadores de vacum para amealhar o couro, certamente seria 

mobilizado por Gonçalves Ribeiro, pelo simples fato de ser morador da região, como também 

de ser pessoa com certo prestígio naquela comunidade; quiçá ele próprio fosse criador e 

coureiro. Sobre a Ilha de Santa Catarina, é bem possível que as vantagens naturais do seu 

porto tenham a colocado na posição preferida na geografia dos negócios com os franceses: no 

entanto, parece que naquele momento havia uma preocupação em investir na criação de gado 

na região, nos campos de Araçatuba, que ficava na parte Sul do continente da Ilha.156 O 

provável papel de Manuel Manso de Avelar poderia ser o de recolher parte da courama 

amealhada para entregar aos franceses, em um porto distante dos olhos dos “inimigos” 

lagunenses. Manuel Manso ainda contava com o apoio do francês Pedro Jordão, genro de um 

conhecido seu e da família Camacho. 

Frente a essas insinuações, o que teríamos de concreto a afirmar é que o acordo com 

os franceses acenava aos “fidalgos subtropicais” da capitania de Santa Catarina, a 

possibilidade de fazer parte de uma rede mercantil para além dos domínios portugueses. Um 

comércio marítimo daquela dimensão proporcionaria, possivelmente, maiores estímulos à 

economia regional e também situações mais vantajosas, que serviriam à acumulação do grupo 

                                                   
154 DI, v. XII, 1895, p. 17-18: Registro de uma ordem que se mandou ao capitão-mor da Laguna, Francisco de 
Brito Peixoto, para prender Pedro Jordão e tirar um sumário de testemunha dos confidentes. São Paulo, 
16.11.1721. Apud. SILVA, Augusto da. Op. Cit. p. 50. 
155 HAMESTEIR, Martha. O continente do Rio Grande de São Pedro... Op. Cit. p. 70-82. 
156 Há uma série de indícios que sinaliza as constantes tentativas de criação de gado nos campos de Araçatuba. 
Ver o provimento de número 95 passado pelo ouvidor Rafael Pires Pardinho a respeito disso. Decidiu ele que 
aquelas terras “ficará em pastos comuns por não estar ainda dado de Sesmarias a ninguém, como ficam os 
campos de Araçatuba, pela grande utilidade que o povo desta Ilha tem de trazer algumas criações do dito 
campo e delas se poder valer para sustento com mais comodidade e menos riscos e dificuldades”. SILVA, José 
Gonçalves dos Santos. Op. Cit. p. 157. 
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que estava envolvido de forma direta ou indireta no contrabando. Além do que, parecia se 

materializar ali uma via de comunicação direta com o continente negro-africano, o principal 

centro abastecedor de escravos para as Américas. Era aquela, provavelmente, uma das poucas 

oportunidades de ter acesso à mão-de-obra escrava africana de maneira fácil e barata, o que 

deveria de ser antes muito difícil.  

A oportunidade daquele trato com os franceses pareceu ser um negócio tentador para 

os olhos dos luso-brasileiros. Mas só pareceu. De certo, conforme citado pelo governante 

paulista, os moradores do litoral não conseguiram cumprir a parte que lhes cabia no trato. Os 

motivos que levaram ao insucesso do contrabando com os franceses são desconhecidos por 

nós, entretanto, as intenções que estiveram por detrás dessa tentativa de comércio tem o seu 

valor.  

É provável que, um dos motivos que tenha levado Manuel Manso de Avelar a firmar 

compromisso com aqueles estrangeiros, tenha sido o desejo de experimentar as vantagens do 

comércio ultramarino. Assim como ele tinha intencionado seis anos antes, quando tentava 

convencer Manuel Gonçalves de Aguiar sobre as vantagens e benefícios que teria a Ilha de 

Santa Catarina se exportasse seus produtos para o além-mar, de fato não demorou muito para 

que o oficial santista tivesse se dado conta disso, participando ele próprio do contrabando com 

os franceses. 

Aquilo que possivelmente também somou nas suas motivações pessoais, era a 

expectativa de ter acesso direto aos escravos africanos. Naquele mesmo momento na América 

lusa os negros estavam sendo crescentemente incorporados como força de trabalho nas 

propriedades agrícolas coloniais, e vinham se tornando cada vez mais valiosos entre os bens 

de produção. A ampliação da cultura e do comércio do açúcar na região do centro-sul e 

nordeste eram os propulsores da transmigração desses cativos africanos, que demonstravam 

serem os trabalhadores ideais para servirem na labuta da cana.157 Coincidentemente, ou não, o 

grupo seleto de Manuel Manso, a sua parentela, havia manifestado esse mesmo desejo que 

parecia vigorar entre as elites senhoriais de outras partes da colônia. Provavelmente Manuel 

Manso ainda não tinha se esquecido dos seus “sonhos” de se tornar dono de engenho ou de se 

fazer senhor de negros. A participação numa rede mercantil Atlântica como aquela com os 

                                                   
157 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do império... Op. Cit.; SCHWARTZ, Stuart. Segredos 
internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. São Paulo: Companhia de Letras, 1988. 
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franceses, que incluía o acesso direto ao mercado de negros africanos, tornaria em realidade 

os seus desejos “nobiliárquicos”, o de mandar noutros homens e de acumular riqueza 

(materiais e simbólicas) sobre a produção social alheia e escrava. 

Entretanto, toda aquela movimentação de navios franceses e acordos bilaterais entre 

colonos e estrangeiros, exigiram da coroa portuguesa medidas enérgicas de reparação contra a 

prática do comércio ilícito e o controle sobre o território colonial, que desde muito já sofria 

ameaças de perda. As investidas francesas de datas recentes no litoral da Guanabara 

certamente influenciaram nos cuidados e precaução de possíveis retaliações nas áreas pouco 

habitadas do meridional.158 Mas não só. A presença de estrangeiros de várias nacionalidades 

se tornou constante por todo o litoral da América portuguesa neste momento, que em certa 

medida aproveitavam das “aguadas” e dos “descansos” para fazer negócios com os locais. 

Desta maneira, a coroa procurou salvaguardar os seus direitos sobre a regulação da prática 

mercantil, não permitindo que ocorresse de forma totalmente liberada, sem controle e 

permissão. 

No ano de 1715, um alvará havia sido expedido para regular e conter este tipo de 

prática comercial “ilícita” no litoral do centro-sul e nordeste. Acreditamos que seus termos 

serviram de acréscimo também para o combate dessas mesmas práticas no Sul. O documento 

informava aquilo que de fato pode ser considerado um “contrabando”, e que tipo de 

obrigação, ou mesmo pena deveria ter os colonos frente a isso. O valor deste documento para 

o entendimento do ocorrido no litoral catarinense merece aqui o espaço da transcrição dos 

seus termos: 

Eu El-Rei faço saber aos que este meu Alvará virem que Eu hei por bem e mando 
que a Lei que fui servido mandar passar em 8 de fevereiro de 1711 sobre se não 
admitir que os navios estrangeiros que foram ao Estado do Brasil, façam negócio 
algum nele se execute da mesma maneira que nela se declara, e para que o Vice-Rei 
e Governador do mesmo Estado melhor instruídos a façam dar execução lhes ordeno 
guardem com os navios estrangeiros, que forem buscar aqueles portos a forma 
seguinte: 

1 - Todos os navios estrangeiros que forem a qualquer porto do dito Estado não 
justificando que o foram buscar precisados de alguma tempestade ou necessidade 
urgente, fazendo-se para esse efeito os exames necessários, serão confiscados na 
forma da Ordenação do Reino e Leis extravagantes dele. 

                                                   
158 BICALHO, Maria Fernanda. A cidade e o império: o Rio de Janeiro no século XVIII. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003, p. 268-279. 
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2 - Justificando-se que foram buscar o dito porto constrangidos da urgente 
necessidade ou tempestade se deve dar aos navios assim arribados tudo o de que 
necessitarem, comprando-o com o seu dinheiro ou letras será a contento dos 
vendedores. 
3 - No caso que os ditos navios ou outras quaisquer embarcações estrangeiras não 
tenham dinheiro e letras, ou crédito para pagar o de que necessitam e beneficiar os 
mesmos navios e bem embarcações declarando-o assim os Capitães e Mestres neste 
caso se lhes permitirá descarregarem as fazendas, que trouxerem assinando-lhes sítio 
ou armazém em que se guardem com toda a boa arrecadação para serem embarcadas 
para o Reino, em navios da frota para descarregarem nos portos dele e pagarem os 
direitos que deverem nas minhas Alfândegas, e as despesas que se fizerem nesta 
arrecadação em benefício das mesmas fazendas e no mais que for preciso se pagará 
neste Reino feita a conta da sua importância, não se consentindo que para a 
satisfação do referido se venda no Brasil coisa alguma. 
4- Acontecendo que as ditas fazendas assim recolhida como armazenadas se tire ou 
venda alguma, será toda confiscada para a minha Fazenda e se incorrerá nas mais 
penas estabelecida na dita Lei de 8 de fevereiro de 1711; e as fazendas confiscadas 
se remeterão a este Reino e não se venderão no Brasil, exceto se a carga for de 
negros, como abaixo se declara. 
5 - Como no caso que a carga seja de negros se não pode praticar o referido pondo-
se em armazém e ali esperar até a frota para virem para este Reino pela despesa que 
se faria de sustentá-los tanto tempo, se permitirá neste caso, que logo vendam-se os 
negros, que forem necessários para pagar a despesa, pagando-se destes os direitos 
dobrados, que se costumam pagar à minha Fazenda dos negros, que vão para aquele 
Estado. 
6 - E por ser preciso fazer-se um rigoroso exame em todos os navios, que forem por 
portos do estado do Brasil para se averiguar-se a causa  da arribada a eles é falsa ou 
verdadeira (...)159 

 

Sem demora, os representantes do poder central, comandados por D. Rodrigo Cezar de 

Menezes, agiram depressa na desarticulação dos contrabandistas, que foram presos e tiveram 

seus bens seqüestrados.160 Assim, o diligente Francisco Brito de Peixoto tratou de abrir uma 

sindicância contra Manuel Manso que foi “acusado não apenas de contrabando, mas também 

de outros crimes, inclusive de morte e, apesar de haver fugido, acabou sendo preso e 

remetido para Santos, onde foi recolhido a ferros, numa fortaleza”. Preso num calabouço, 

“três meses e meio muito vexado e passando mil misérias”, Manuel Manso tentou recorrer 

“ao governador e usado de toda a influência de sua família para libertar-se”.161 

Em carta ao governador de São Paulo em 1722, Manso de Avelar procurou se 

defender contra as acusações de contrabando que lhe impuseram os seus “inimigos” 
                                                   
159 Documento citado e transcrito por José Gonçalves dos Santos Silva, ver: SILVA, José Gonçalves dos Santos. 
Op. Cit. p. 132-136. 
160 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 50 
161 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. p. 48-49. 
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lagunenses. Dizia ele que pretendia trocar os couros por dinheiro e não por fazendas, “porque 

esta sabia era contrabando”.162 Provavelmente ele tinha conhecimento do alvará de 1715, ou 

apenas lembrava-se dos provimentos que o ouvidor Rafael Pires Pardinho havia deixado 

alguns anos atrás no Desterro, alertando para não se praticar comércio com os estrangeiros.163 

Alegou também que os moradores eram forçados a atender as exigências comerciais que 

impunham os estrangeiros, a fim de não sofrerem violências por parte deles. Finalizava a sua 

carta com um pedido de clemência ao governador, “pois saberá Vossa Excelência que sou pai 

de uma grande família naquela povoação, que a todos amparo e sempre o fui para os demais 

moradores(...)”.164  

De fato, esta última afirmação de Manuel Manso de Avelar era verdade, ele era o “pai” 

de uma grande família, melhor, o “chefe” de um grande “bando”,165 que incluía certamente 

gente de toda qualidade, envolvidos numa vasta rede de relações recíprocas e que num 

momento como aquele de dificuldades, seria preciso acessá-las. “A seu favor intercederam 

Manoel Gonçalves de Aguiar e Sebastião Rodrigues de Bragança”,166 mas também o capitão 

Domingos Carvalho de Quintal, que foi até a capitania de São Paulo “beijar os pés do 

governador”, entre outros possíveis  membros do grupo que liderava.167  

                                                   
162 AESP. Lata 257, maço 25, pasta 4, 25.4.1. Carta de Manuel Manso de Avelar ao governador de São Paulo, 
Rodrigo César de Menezes. Santos, 18.06.1722. Apud. KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 50. 
163 SILVA, José Gonçalves dos Santos. Op. Cit. p. 145-160. 
164 AESP. Lata 257, maço 25, pasta 4, 25.4.1. Carta de Manuel Manso de Avelar ao governador de São Paulo, 
Rodrigo César de Menezes. Santos, 18.06.1722. Apud. KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 50. 
165 Para Tiago Luís Gil termo “bando” “significa uma organização de pessoas de diferentes estratos sociais, 
associados através de diversos vínculos, especialmente parentais e de reciprocidade”. GIL, Tiago Luís. Infiéis 
transgressores: os contrabandistas da fronteira (1760-1810). Rio de Janeiro: UFRJ, 2002, p. 123. [dissertação 
de mestrado]; João Fragoso se apropria do termo ressaltando o mesmo significado: “Uso a palavra bando para 
me referir à teia de alianças que as famílias da fidalguia tropical criavam entre si e com outros grupos sociais, 
tendo por objetivo a hegemonia política ou a sua manutenção”. FRAGOSO, João. Fidalgos e parentes de 
pretos... Op. Cit. p. 69. Ver também: FRAGOSO, João. A nobreza vive em bandos: a economia política das 
melhores famílias da terra do Rio de Janeiro, século XVII: algumas notas de pesquisa. Revista Tempo. Niterói, 
UFF, vol. 15, p. 11-35, 2003. 
166 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. p. 49. 
167 Ver a família Camacho em: BOITEUX, Lucas. Op. Cit. p. 29. 
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Ilustração 3.1 - O bando de Manuel Manso de Avelar, 1715-1722168 

 

3.2 - De vilão a herói: a reviravolta política do contrabando com os franceses 

 

Até aonde sabemos, o desfecho final desse caso de contrabando indica que o nosso 

personagem foi absolvido e “voltou, assim, ao Desterro, onde continuou a sua vida, 

respeitado por uns, e temidos por outros”.169 Um fato curioso, é que provavelmente em 1722, 

mesmo ano em que foi libertado, Manuel Manso de Avelar havia recebido a patente de 

                                                   
168 AHESC, Livro Catedral, Casamentos de Livres, 1714-1775; BOITEUX, Lucas. Op. Cit.; FONTES, Henrique 
da Silva. Op. Cit.; CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. 
169 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. p. 49  
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sargento-mor da comarca, expedido pelo seu próprio algoz D. Rodrigo Cezar de Menezes, um 

ano após Francisco Brito de Peixoto ter recebido a de capitão-mor, também da comarca 

daquela parte de Santa Catarina.170 Os rivais políticos agora faziam parte, oficialmente, da 

mesma estrutura política do governo português naquelas paragens do Sul. 

 Pouco tempo depois, precisamente em janeiro de 1725, D. Rodrigo Cezar de Menezes 

escreveu uma carta a Manuel Manso a fim de que este preparasse o povoado para a recepção 

do ouvidor de Paranaguá que iria conduzir a solenidade da elevação do Desterro à condição 

de vila, que passaria a ter câmara municipal, e lhe transmitiu as seguintes ordens:  

Por ser conveniente ao serviço de Sua Majestade que Deus guarde, que a povoação 
da Ilha de Santa Catarina se aumente, procurará Manoel Manso de Avelar pôr todo o 
cuidado em fazer-se tão importante serviço, concorrendo com a sua atividade, 
préstimo e zelo para que em breve tempo execute a diligência de que o encarrego e 
também que as casas dos moradores sejam de telha, e o capitão-mor Francisco de 
Brito Peixoto lhe não porá impedimento, antes lhe dará toda a ajuda necessária, 
sendo-lhe pedida pela confiança que faço do dito Manuel Manso de Avelar espero 
obre de sorte no que lhe encarrego que tenha que agradecer-lhe e Sua Majestade que 
Deus guarde que remunerar-lhe.171 

Parece que as acusações contra Manso de Avelar não foram suficientemente poderosas 

ao ponto de sua pessoa cair em descrédito pelas autoridades metropolitanas, ou mesmo 

estiveram a favor das intrigas do seu adversário político. O serviço a ser prestado ao poder 

central reforçava novamente sua legitimidade sobre o espaço de governo da Ilha de Santa 

Catarina. Talvez o fato de a coroa fechar os olhos sobre os delitos acometidos por este 

vassalo, tenha o seu valor na medida em que ela construía novos laços de pertença e sujeição 

através da sua política de prestação de serviços e concessão de benefícios, sobretudo numa 

região que demonstrou ser de plena fragilidade política em relação ao seu governo e controle. 

Provavelmente, tinham entendido as autoridades metropolitanas que as acusações de 

contrabando contra Manuel Manso não passaram de disputas entre representantes das facções 

políticas atuantes do litoral catarinense na briga pelo poder local, ou de que a melhor forma de 

                                                   
170 Não temos notícia alguma sobre a carta patente de Manuel Manso de Avelar, mas segundo uma 
correspondência de Francisco Brito Peixoto, de 26 de maio de 1722, ele de fato teria assumido este posto. Diz na 
carta que chegando aquele capitão à Ilha de Santa Catarina à procura de Manuel Manso disseram-lhe os 
moradores que ele “tinha ido para o Rio de São Francisco a mandar fazer um bastão de Sargento-mor”. AESP, 
Documentos Interessantes para a história e costumes de São Paulo, vol. 32, p. 270. Apud. SILVA, Augusto da. 
Op. Cit. nota 18, p. 20. 
171 Este documento consta em: FONTES, Henrique da Silva. Manuel Manso de Avelar. In: Revista do IHGSC. 
Florianópolis, vol. III, 1914, p. 80-81. O historiador Oswaldo Cabral aponta que este mesmo documento tratava 
das ordens para preparar o povoado para a solenidade da criação da vila do Desterro. CABRAL, Oswaldo 
Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. p. 53. 
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conter aquelas práticas seria a de estabelecer novas formas de comprometimento daqueles 

vassalos para com os poderes régios. 

 Diante disso, ao que nos parece ser, o mais importante para a coroa foi buscar reforçar 

os laços de compromisso com aqueles que detinham autoridade reconhecida sobre o espaço 

local, tornando possível o domínio e cuidado sobre as áreas recém-ocupadas do meridional, 

sobretudo ali onde nenhum aparato administrativo seu se fazia presente. Ainda naquela 

ocasião o poder administrativo sobre Santa Catarina era repartido entre as autoridades e 

instituições políticas do centro-sul (especialmente São Paulo), mas aos poucos, provavelmente 

em função da distância e de acontecimentos de contrabandos, que envolvia a presença e a 

ameaça de estrangeiros na região, tal medida vinha se demonstrando insuficiente em termos 

de controle sobre aquele novo território.172  

Sem dúvida, o papel de destaque político de Manuel Manso de Avelar enquanto um 

“chefe” de um grande bando nas imediações da Ilha de Santa Catarina, fez dele um potencial 

aliado para a segurança e estabilidade que a coroa buscava naquela região. Da mesma forma 

Francisco Brito Peixoto, que do lado de Laguna ia se revelando outro importante chefe de 

bando.173 A orientação política da coroa lusa caminhava na direção de incluir essas 

autoridades locais, firmando novos vínculos de pertença frente à estrutura política do seu 

império. Talvez por isso a criação de uma comarca na região Sul e a entrega das duas 

principais patentes militares (capitão-mor e sargento-mor) para os dois “maiorais” do litoral 

catarinense, que passavam agora a dividir o poder de forma ordenada entre si. Este tipo de 

conduta política, de reconhecer e compartir o poder com as forças locais, fazia parte da 

própria estrutura de governo do império ultramarino luso. 

Segundo o historiador português Antônio Manuel Hespanha, a base do governo do 

reino e império de Portugal estava assentada sobre uma matriz pluralista e compósita das suas 

formas de poder, que visava um equilíbrio das forças políticas atuantes nas sociedades em que 

se fazia presente. O trabalho deste historiador propõe uma visão inusitada da organização do 

poder nas sociedades de Antigo Regime, sobretudo a portuguesa dos meados do século XVII 

e XVIII. O autor passou a caracterizar a monarquia de Portugal como uma “monarquia 

corporativa”. Para tanto, ele se baseou na doutrina jurídica dos séculos XVI e XVII, que 

                                                   
172 SILVA, Augusto da. Op. Cit. p. 30-57. 
173 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p. 39-58. 
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apontava uma concepção limitada do poder régio, segundo a qual o monarca representava 

simbolicamente a “cabeça” do corpo social e político, mantendo o seu equilíbrio e harmonia, 

zelando pela religião, preservando a paz e a ordem e garantindo, sobretudo, a justiça. A justiça 

estava entre um dos atributos mais importante da realeza, correspondia ao princípio de dar a 

cada um aquilo que é seu por direito, repartindo prêmio e castigo, respeitando os direitos e 

privilégios, cumprindo os contratos estabelecidos.174   

A jurisprudência tradicional dessa monarquia, enquadrada pelos usos e práticas 

jurídicas locais, configurava o que o autor chama de sistema corporativo. Nesse sentido, o 

poder era por natureza repartido, traduzindo a possibilidade de haver espaços de autonomia 

político-jurídica para com outros grupos sociais e políticos (eclesiásticos, senhorios, nobres, 

comerciantes, militares, proprietários, etc.). Todavia, era a cabeça (o rei) que garantia o direito 

diferenciado de todos, segundo o estatuto que competia a cada parte do “corpo”. Era este 

estatuto que definia o lugar de cada um, reconhecendo os direitos e reforçando as estruturas 

hierárquicas daquela sociedade. 

O sistema político corporativo defendido por Hespanha é sustentado pelos seguintes 

pilares: legitimação da polis na sua natureza e tradição; pluralismo político; administração 

passiva da coroa (justitiam dare), que respeita os direitos adquiridos; e a centralidade do 

direito.175 Para explicitar cada ponto, procuramos aqui trazer o seu significado no plano 

prático da política e das relações que estariam sendo desenvolvidas de uma maneira geral no 

cenário do império, e que certamente se encaixa na situação que promoveu o reconhecimento 

político de Manuel Manso de Avelar e do seu bando enquanto autoridades legítimas da Ilha de 

Santa Catarina. 

A legitimação da polis diz respeito à valorização dos aspectos morais em relação aos 

deveres políticos do rei. As obrigações políticas cediam lugar à observância de elementos 

morais ou afetivos como a graça, piedade, misericórdia e gratidão. Em suma, esses elementos 

eram decorrentes dos laços de amizade e compromisso, institucionalizados pelas redes de 

amigos e de clientes. A aplicação do poder régio, segundo o proposto, passava por essas redes 

                                                   
174 HESPANHA, Antônio Manuel. As vésperas do Leviathan. Instituições e poder político. Portugal – século 
XVII. Coimbra: Livraria Almedina, 1994; Idem. O Estado Absoluto problemas de interpretação histórica. 
Coimbra: [s.n.], 1979. Idem. A constituição do Império português. Revisão de alguns enviesamentos correntes. 
In: FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda, GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Op.Cit. p. 163-188. 
175 HESPANHA, Antônio Manuel.  A constituição do Império português... Op. Cit. p. 166-167; Idem. Depois do 
Leviathan. Revista Almanack Braziliense. São Paulo, n.5, 2007, p. 55-66. 
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de relacionamentos, e isso implicava na observação dessas relações, no sentido de preservar 

ou não tais vínculos, seja por respeito à tradição ou por estratégia de governo – é provável que 

diante das estratégias da coroa, manter alguns laços seria de bom proveito para o governo do 

rei, como aquele com o próprio bando de Manuel Manso.176 

 O pluralismo político está enfatizado na idéia de que o poder era partilhado em 

instâncias de menor ou maior hierarquia, e não concentrado totalmente nas mãos do 

monarca.177 Os poderes repartidos compreendiam a realidade política quotidiana da Europa e 

também da América portuguesa. A coroa dividia seu poder com a igreja, nobreza, municípios, 

senhorios, as melhores famílias, os militares, funcionários régios, a câmara e por aí adiante. 

Cada um exercia o seu papel como membro do corpo político que era. 

Quanto à administração passiva da coroa, os oficiais e administradores régios gozavam 

de uma proteção muito alargada dos seus direitos e atribuições, podendo fazer valer tais 

direitos e privilégios até mesmo em situações de confronto direto com o rei, o que significa 

certa autonomia na condução de seus serviços e funções.178 Em muito, esse comportamento 

dos funcionários da coroa, ou qualquer outro que exercesse serviço em seu nome, era 

assegurado pela prática de benesses expedidas pelo rei. Como sinalizado, a coroa distribuía 

uma série de privilégios como forma de agradecimento para aqueles súditos que mobilizaram 

esforços e recursos na execução de algum serviço em prol dos interesses da coroa, em muitos 

casos esses benefícios eram quase irrevogáveis e vitalícios.  

Quanto ao direito legislativo da coroa, este era limitado e enquadrado pela doutrina 

jurídica do ius commune e pelas práticas locais de justiça. A centralidade do direito reflete na 

atenção ao “direito comum”, o direito vivido pelas pessoas. Uma das características desse tipo 

de direito era a sua enorme flexibilidade, traduzida no fato de o direito local se impor ao 

direito geral e de na prática, as particularidades de cada caso – não as regras abstratas – 

decidirem a solução jurídica.179 

Sobre este ponto da centralidade do direito está mais fortemente assentada a proposta 

do autor. O direito comum, através das práticas jurídicas costumeiras, engessava o mando real 

                                                   
176 HESPANHA, Antônio Manuel.  A constituição do Império português... Op. Cit. p.166;  
177 Ibidem, p. 170-172. 
178 Ibidem, p. 174-187. 
179 Ibidem, p. 172-173; Ver também: HESPANHA, Antônio Manuel. Depois do Leviathan... Op. Cit. p. 56-57. 
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e de suas autoridades ao ponto de anular suas validações de poder estatal. Nas palavras de 

Antonio Hespanha, temos: 

Isso quer dizer que a centralidade do direito se traduzia, de facto, na centralidade dos 
poderes normativos locais, formais ou informais, dos usos das terras, das situações 
"enraizadas" (iura radicata), na atenção às particularidades de caso; e, em resumo, 
na decisão das questões segundo as sensibilidades jurídicas locais, por muito longe 
que andassem daquilo que estava estabelecido nas leis formais do reino. Por fim, 
esta mesma flexibilidade do direito, engendrava uma possibilidade infinita de 
recursos, bem como a possibilidade de paralisar um comando, uma ordem, uma 
norma oficial, durante anos a fio, somando apelações a agravos, recursos 
eclesiásticos a recursos civis, súplicas ao rei (ao vice-rei, ao Conselho Ultramarino) 
aos mais variados embargos e medidas cautelares.180 

 O respeito aos parâmetros da doutrina jurídica configurou limites ao poder régio ao 

ponto de ter que ceder espaço de atuação para outros personagens políticos. Parte disso 

resultava também do entrelaçamento e do compromisso que a coroa assumia com essas partes 

do corpo social, no sentido de assegurar a estabilidade e harmonia da sociedade fazendo jus a 

sua função de monarca (a cabeça do reino), o que certamente preservava e legitimava seu 

poder. 

 A solução que a coroa portuguesa, mediada ou não pela figura do governador de São 

Paulo, encontrou para resolver a situação do litoral Sul catarinense, que envolvia a disputa 

entre duas forças políticas locais, fragilizando o seu controle e domínio sobre o meridional, 

sem dúvida estava assentada nestes valores do sistema corporativo de poder. O 

reconhecimento dos “bandos” e também de Manuel Manso de Avelar e Francisco Brito 

Peixoto como representantes do poder local pressupunha possivelmente o respeito ao direito 

comum (ius commune), uma vez que foram eles que empreenderam esforços sob seus custos 

na ocupação efetiva daquelas terras, e promoveram a expansão dos domínios portugueses 

sobre aquela parte do continente. Talvez tenha sido por isso que a prisão de Manuel Manso 

não durou muito, já que foi ele um fiel vassalo, conquistador daquelas terras, e que ainda 

prestava seus serviços ao rei garantindo, ou tentando garantir, a defesa e o controle daquelas 

áreas e mares, mesmo que tenha se desvirtuado com práticas de contrabando com os 

franceses. Não foi à toa que tempos depois ele estava sendo reconhecido novamente como a 

principal autoridade local, ou mesmo o braço político do governo português sobre aquelas 

                                                   
180 HESPANHA, Antônio Manuel. Depois do Leviathan... Op. Cit. p.57. 
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paragens, assim também com o seu bando, que passou posteriormente a ocupar os principais 

postos de vereanças, entre outros cargos de governo que foram criados. 

Não demorou muito para que outras medidas de controle da coroa fossem aplicadas. 

Por volta de 1723 foi criada a ouvidoria de Paranaguá, desmembrando-se da de São Paulo, o 

que deixaria a “justiça” um pouco mais próxima dos territórios sulinos. O primeiro 

magistrado a ocupar o cargo de ouvidor daquela nova comarca, foi o Doutor Antonio Alves 

Lanhas Peixoto.181  

O historiador português Nuno Camarinhas sinaliza que a instalação do aparelho 

judicial, quer no reino, quer nas possessões coloniais, sempre registrou a preocupação da 

coroa em proteger melhor seus interesses, especialmente nos lugares considerados 

estratégicos do ponto de vista econômico e de domínio político. Ressalta também que as 

funções desempenhadas por esta magistratura muitas das vezes ultrapassava os limites da 

aplicação do direito, e poderia ter entre as suas demandas de poder algumas funções ligadas à 

Fazenda real e ou até mesmo à administração política.182  

Nesse sentido, o ouvidor de Paranaguá passara então a prestar serviços de apoio sobre 

a administração da região meridional. Dois anos após a sua investidura no cargo, em 1726, ele 

saiu em correição à Ilha de Santa Catarina com o intuito de ordenar a estrutura político-

administrativa local, continuando o trabalho que fora desenvolvido pelo seu antecessor o 

ouvidor de São Paulo, Rafael Pires Pardinho. “No Desterro, [...], elevou a fundação de Dias 

Velho à categoria de vila, desmembrando-a da Laguna e limitando o seu termo pelos 

morrestes da Garopaba”.183 Naquele momento, com a criação da câmara municipal, o 

povoado do Desterro se emancipa politicamente das autoridades de Laguna.  

Neste mesmo ano parece que foi instituído também o posto militar de capitão-mor da 

Ilha de Santa Catarina, patente equivalente a que o então capitão-mor de Laguna Francisco 

Brito Peixoto recebera em 1721. O interessante é que esses novos postos de governo passam a 

ser ocupados pelos membros do bando de Manuel Manso de Avelar mesmo num período em 

que o nosso personagem parece ter saído de cena da condução política do Desterro. A última 

                                                   
181 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. p. 53; SILVA, José Gonçalves Santos. 
Op. Cit. p. 176. 
182 CAMARINHAS, Nuno. O aparelho judicial ultramarino português. O caso do Brasil (1620-1800). In: Revista 
Almanack Braziliense, São Paulo, n. 9, 2009, p. 84-102. 
183 CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit. p. 53. 
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referência que temos sobre sua pessoa é de 1729, numa escritura de doação de escravos que 

fez as suas netas, o que provavelmente deve ter sido num momento próximo da sua morte.184 

Entretanto, as transformações que implicaram no nível institucional da política local, não 

proporcionaram mudanças significativas nas relações de poder, indicando a permanência do 

grupo nos novos espaços de governança. 

Não demorou muito para que os “novos” governantes da Ilha de Santa Catarina 

pusessem em prática os seus planos de governo, seguindo como fiéis vassalos a ordens do 

então ouvidor de Paranaguá. Em um dos poucos documentos acerca da câmara neste 

momento, que seriam os primeiros termos de vereanças, recuperado e transcrito em parte por 

José Gonçalves Santos e Silva, temos algumas referências sobre as ações que foram tomadas 

no primeiro momento de vereação. Adiante segue parte da transcrição deste documento, que 

corresponde ao auto da separação do termo do Desterro da vila de Laguna. 

 
Acordarão os Oficiais que servem nesta governança desta Vila de Nossa 

Senhora do Desterro da Ilha de Santa Catarina, que para bem comum lhes era 
necessário tornar posse por ordem expressa do Doutor Antônio Alves Lanhas 
Peixoto ser servido dividir esta Vila não ficando anexa à Vila de Santo Antônio dos 
Anjos da Laguna pelo que acordamos tomar posse pelo estilo da Lei, a que pusemos 
pelourinho pelo estilo da Ordenação o que servirá de represa a qualquer delinqüente. 
Eu, Sebastião Rodrigues Camacho, Escrivão que o escrevi: Sebastião Rodrigues 
Camacho, Domingos Lopes Certam, Francisco Martins Pereira [assinado com cruz], 
Antônio Castilho. 2 - Acordaram os Oficiais da Câmara que servem este presente 
ano de 1726 por ordem expressa do Senhor Doutor Antônio Alves Lanhas Peixoto 
fazer almotacel Manoel Teixeira para servir de seis meses, e como assim mandaram. 
Assinados os mesmos e almotacé. 3 - Acordarão os Oficiais, que servem nesta 
governança nesta Vila de Nossa Senhora do Desterro da Ilha de Santa Catarina, que 
para bem da Câmara lhe era necessário fazer Rocio e medida de como mandaram 
por março, o esteiro de Miguel Tavares serve de marco correndo pelo rio de 
Itacorubi; e como. Assinados os mesmos, exceto o almotacé.185 

 Como podemos perceber, a recente câmara da vila do Desterro passara logo a 

promover mudanças quanto à organização do espaço da Ilha de Santa Catarina, que estava 

sendo implementada agora oficialmente pelos “homens bons”  186, praticamente a mesma elite 

                                                   
184 Este documento de doação foi referenciado pelo José Gonçalves Santos Silva e constava nos termos de 
vereanças do ano de 1729: “Escritura de doação de escravos a várias netas suas que fizeram o Sargento-Mor 
Manuel Manso de Avelar e sua mulher Urbana [Rodrigues] Velho”; SILVA, José Gonçalves Santos. Op. Cit. p. 
197. 
185 Ibidem, p. 178-180. 
186 O termo “homens bons” era corrente no Antigo Regime para designar aqueles que tinham capacidade para 
ocupar os postos de vereanças. COMISSOLI, Adriano. Os “homens bons” e a Câmara de Porto Alegre (1767-
1808). Niterói, UFF, 2006. [dissertação de mestrado] 
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que desde os princípios do século XVIII, já exercia o poder informal sobre aquele espaço. 

Trataram de fazer um “pelourinho” 187 para aplicação da justiça local, o “rocio” 188 para 

delimitação da praça da vila e das terras comunais, e também elegeram um almotacé189, o 

responsável pelo abastecimento de mercadorias, fiscalização dos pesos e medidas, fixação de 

preços, entre outras funções que lhe competia. A autoridade daqueles homens estava sendo 

novamente reconhecida e legitimada com a ocupação das vereanças. Entretanto, a presença 

neste recente espaço camarário exigia por parte da elite maiores obrigações políticas para com 

o poder central, e também novos encargos sobre a administração da “coisa pública”, o que 

poderia ser de muito proveito para com aos interesses do grupo.  

 O quadro que segue adiante apresenta a “nova” configuração política da Ilha de Santa 

Catarina, com a instituição dos recentes cargos políticos, em especial os ofícios da câmara 

(diagrama 3.1).  

                                                   
187 Lugar para aplicação de castigos e penas. Segundo consta no dicionário de Raphael Bluteau de 1712-1728: “É 
uma espécie de coluna, em algum lugar público da Cidade ou Vila, em final da jurisdição, que tem de exercitar 
justiça com pena de morte”. BLUTEAU, Rafhael. Op. Cit.  
188 Praça ou espécie de prado na Vila ou Cidade. BLUTEAU, Rafhael. Op. Cit. 
189 Sobre o cargo e funções do almotacé ver: SALGADO, Graça (Coord.). Op. Cit. p. 134, 151, 210, 265 e 361. 
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Diagrama 3.1 - O bando de Manuel Manso de Avelar e a administração do Desterro, 1710-1730190 

                                                   
190 AHESC, Livro Catedral, Casamentos de Livres, 1714-1775; BOITEUX, Lucas. Op. Cit.; FONTES, Henrique 
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3.3 - A câmara e a economia política da Ilha de Santa Catarina 

 

 A respeito da câmara no contexto da América portuguesa algumas palavras merecem 

ser ditas. No entanto, gostaríamos de salientar aqui que não é a nossa intenção analisar e nem 

compreender o funcionamento da câmara da vila do Desterro. Isto por si só é uma tarefa 

única, que merece uma atenção especial pela importância do tema e também pela sua 

complexidade. Esse é um objeto que ainda não chamou a atenção dos pesquisadores atuais. 

Estaremos apenas reconhecendo aqui os impactos que a presença deste aparato de governo 

pode ter causado no comportamento político, social e econômico do grupo da elite da Ilha de 

Santa Catarina. 

O historiador Charles R. Boxer apontou que as câmaras municipais eram os pilares da 

sociedade colonial, instituições de suma importância na construção e manutenção do império 

ultramarino, especialmente por que garantiam uma continuidade de governo que 

governadores, magistrados, provedores, entre outros oficiais régios não podiam ter.191 A 

instauração deste instrumento político no Desterro nos indica um esforço por parte da coroa 

no sentido de promover a regulação política para com as autoridades locais, sobretudo ali 

onde não existia nenhum aparato régio. Num outro sentido, este espaço também poderia 

significar para o grupo local a oportunidade de fazer valer suas prerrogativas de mando e o 

reconhecimento das suas “qualidades”. Conforme assinalou João Fragoso, “pertencer de fato 

à nobreza da terra significava ter o ‘consentimento’ da sociedade, ser visto por esta como 

nobre ou, o que é o mesmo, ser reconhecido como membro de um grupo de ‘qualidade’ 

superior”.192  

Ao certo, os membros da elite do Desterro já detinham o reconhecimento social de sua 

distinção e do seu poder, o que era necessário ao exercício de mando naquela comunidade. 

Provavelmente, isto advinha da presença pioneira desses homens e famílias naquelas 

paragens. A maioria do grupo empreendeu o segundo momento de povoação da Ilha, e 

estiveram envolvidos na “re-conquista” do território ilhéu e dos seus arredores, evitando o 

                                                                                                                                                               
da Silva. Op. Cit.; CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina... Op. Cit; SILVA, José 
Gonçalves Santos. Op. Cit. 
191 BOXER, Charles R. O império marítimo português 1415-1825. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 
286. Apud. COMISSOLI, Adriano. Op. Cit. p. 24. 
192 FRAGOSO, João. A formação da economia colonial... Op. Cit. p. 58. 



 

 

88 

completo abandono da região. Porém, a presença na câmara poderia acenar uma honraria 

ainda não alcançada ou ainda não reconhecida, seja pela coroa ou pelos seus congêneres de 

Laguna e São Francisco. Com certa liberdade, supomos que a distinção social que escapava 

aos homens do Desterro de não fazer parte de um espaço de governo como o da câmara, e 

ainda estar submetido à outra, cujas diferenças se faziam presentes em termos de autoridade, 

pode ter acrescido a disputa política entre os bandos de Manuel Manso de Avelar e de 

Francisco Brito Peixoto. Este último detinha, através de suas redes de alianças, boa parte dos 

assentos da câmara de Laguna.193 É provável que a solução que a coroa encontrou para 

aquelas contendas tenha sido elevar o povoado do Desterro a condição de vila, o que 

significava para a elite desterrense liberdade política frente a Laguna e o direito de negociar 

diretamente com a coroa portuguesa. Nossa hipótese é concernente com o pensamento de 

Maria Fernanda Bicalho que afirma que,  

Os conflitos em torno desse tipo de ‘cidadania’ numa sociedade de Antigo Regime – 
ou seja, as disputas pela inclusão no círculo dos credenciados a exercer as funções e 
os cargos no governo camarário – evidenciavam e legitimavam o monopólio da 
Coroa enquanto instância de estruturação social e institucional, não apenas no 
centro, Portugal, mas igualmente nos espaços periféricos e ultramarinos do que se 
configurava enquanto uma monarquia intercontinental.194 

Afora as nossas suposições a respeito da instauração deste instrumento de poder 

enquanto solução para equacionar a disputa entre os “bandos” políticos catarinenses, cabe 

ressaltar aqui as suas particularidades no exercício e função da administração pública da Ilha 

de Santa Catarina, e também do seu uso pela elite local.  

As câmaras ultramarinas estavam fundamentadas em um princípio habitual de governo 

que existia por todo o império português, que era o cuidado e o controle sobre “o bem 

comum”, aquilo que diz respeito ao interesse geral das pessoas numa dada comunidade, é esta 

a origem da res publica (“coisa pública”; “República”).195 A adaptação da câmara no contexto 

da América portuguesa, pressupunha que este dever cabia aos “homens bons”, homens de 

qualidade social e natural (sem traço da mestiçagem), que tivessem disposição e cabedal para 

servir ao município e ao rei. No caso do reino de Portugal, a definição de “homem bom” não 

                                                   
193 KHÜN, Fábio. Op. Cit. p.47. 
194 BICALHO, Maria Fernanda. As câmaras ultramarinas e o governo do Império. In: FRAGOSO, João; 
GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. (Org.) O Antigo Regime nos trópicos... Op. Cit. p. 
206 
195 GODINHO, Vitorino Magalhães. Ensaios II. Lisboa: Sá da Costa, 1978, 46-47. Apud. Ibidem, p. 205. 
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está bem clara; nem mesmo para a América. Entretanto, o seu significado estava associado à 

idéia de nobreza e aristocracia (“principais da terra” ou “nobreza da terra”), mesmo que nem 

todos os concelhios fossem de fato fidalgos.196 A situação americana foi um tanto diferente, a 

nobreza aqui não existia como na Europa, não em sua essência, enquanto grupo de estatuto 

social reconhecido e definido pela linhagem. Contudo, esta noção foi extremamente adaptada 

à realidade colonial, que transformou homens de condição inferior que estiveram envolvidos 

na “conquista” em “nobres”. O historiador João Fragoso, estudando a “nobreza da terra” do 

Rio de Janeiro seiscentista, sinalizou que o que permitia ao grupo arrogarem o título de 

nobreza era o passado imemorial dos seus ascendentes, que “à custa de suas fazendas, 

guerrearam e submeteram terras e outros povos (gentio da terra e os inimigos europeus)”. 

Mas não só isso. Foram também esses mesmos “conquistadores” que exerceram primeiro os 

postos de mando da República (câmara e administração real). Para a “nobreza da terra” 

fluminense, a “conquista e o mando político” lhes dava um sentimento de superioridade sobre 

os demais colonos, até mesmo porque esta memória e status estavam sendo referendada pelas 

mercês concedida pelo rei àquelas famílias em reconhecimento aos seus serviços.197 

  Não seria tão estranho supor que o grupo de homens que assumiram os postos de 

mando da recente República da Ilha de Santa Catarina estivesse, de alguma maneira, 

reinventando a sua superioridade e o direito sobre o governo camarário a partir dos seus feitos 

passados, em benefícios da “re-conquista” daquele território. Na verdade, isto já estava por 

existir enquanto prerrogativa de mando, uma vez que antes da instalação da câmara, esses 

homens já detinham o poder sobre o povoado. As benesses que foram distribuídas pelo 

monarca ou mesmo por autoridades ligadas a esse, valoravam essas iniciativas de 

desbravamento dos “segundos povoadores”. Neste sentido, a autoridade estava naturalizada e 

reconhecida pelas autoridades régias e também sobre os outros meros locais, que certamente 

não estranharam a presença do grupo nos assentos da câmara. O curioso é que a pequena 

“nobreza da República” da Ilha compreendia ou descendia do mesmo grupo fechado do qual 

Manuel Manso de Avelar fazia parte, e que, através de uma política contínua de enlaces 

familiares, se reservaram frente aos outros na disputa pelas posições privilegiadas do mando 

político e militar desde princípios de setecentos (ver o diagrama 3.1).  

                                                   
196 BICALHO, Maria Fernanda. Op.Cit. p. 203-205; FRAGOSO, João. A formação da economia colonial... Op. 
Cit. p. 51-52. 
197 FRAGOSO, João. Op. Cit. p. 52-53. 
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 De toda forma, aquele grupo seleto do bando de Manuel Manso compreendia agora os 

camaristas responsáveis pela administração pública da Ilha de Santa Catarina, que deveriam 

regular todos os aspectos da vida local como justiça e economia. As vantagens diversas que 

advinham do controle sobre os ofícios da câmara, foram elaboradas por alguns historiadores a 

partir do conceito de “economia do bem comum”.198 Este conceito sinaliza para o uso e a 

apropriação dos bens e serviços públicos para fins privados, como algo que realmente 

pertencesse à nobreza da “República” e não a sua comunidade.  

 A câmara municipal, por exemplo, tinha autonomia para interferir livremente sobre a 

organização econômica da vila. Dentre as suas atribuições ela podia regular o preço das 

mercadorias, taxar impostos, fiscalizar e decidir sobre o porto e o comércio marítimo, fazer 

concessões em regime de monopólio dos serviços públicos como o abastecimento de víveres, 

entre outros. Destarte, a câmara exercia o domínio sobre o mercado local e isto fazia parte da 

própria natureza e funcionamento “imperfeito” da economia colonial, que era regulado pela 

política, cuja organização não dependia dos fatores da oferta e procura e dos preços derivados 

dela.199 Nesse sentido, o exclusivo poder econômico camarário que a nobreza da Ilha exercia 

servia evidentemente aos seus interesses, promovendo assim uma hierarquia social e 

econômica excludente. 

Era essa a situação dos “aparentados” de Manuel Manso de Avelar, que desde os 

tempos idos da ocupação daquelas terras, já exerciam o controle sobre bens públicos da 

economia local como, por exemplo, o papel de destaque que ocupavam nos tratos marítimos 

com os estrangeiros. Provavelmente isto derivava do “direito” que o grupo tinha sobre o 

porto, enquanto militares e homens de mando que eram frente à proteção e defesa do 

território. Entretanto, com a institucionalização do cuidado sobre o “bem comum”, a criação 

da câmara, o exercício sobre esses serviços continuavam ainda sob poder da parentela do 

sargento-mor da Ilha. De certa forma, podemos aqui afirmar que este grupo permaneceu 

enquanto tal por que se fazia presente nos principais loci de poder, que eram o mando político 

e o controle econômico.  

                                                   
198 FRAGOSO, João Luís Ribeiro; GOUVÊA, Maria de Fátima; BICALHO, Maria Fernanda. Uma leitura do 
Brasil colonial... Op. Cit. p. 68-73. 
199 FRAGOSO, João. Fidalgos e parentes de pretos... Op. Cit.; Sobre o funcionamento das economias pré-
industriais ver: POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2000. 
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A respeito do sistema econômico que havia ali nesses tempos iniciais do século XVIII 

temos poucas informações. No entanto, nos esforçaremos aqui a fim de recuperar um pouco 

sobre o espaço agrário e mercantil no qual foi projetada essa elite econômica da Ilha de Santa 

Catarina. 

O controle territorial, juntamente com o uso da mão-de-obra “administrada” indígena e 

escrava africana, possibilitou a formação e continuação de um precário, mas importante, 

sistema agrícola. A subsistência do povoado e o comércio marítimo de passagem oxigenavam 

o mercado local. Sobre esse primeiro fator da estrutura produtiva associam-se as tendências 

demográficas positivas, que, em princípios dos setecentos, demonstravam um pouco de vigor 

por conta das migrações de aventureiros, militares e novos colonizadores, e também do 

crescimento natural da população. O segundo estava por sua vez ligado às condicionantes 

naturais da região, da posição geográfica e qualidade do porto da Ilha de Santa Catarina. 

Posicionada na rota do Atlântico Sul que ligava à bacia do Rio da Prata, a Ilha transformou-se 

num dos principais ancoradouros para viajantes e comerciantes que desciam pelas águas 

meridionais. Os “descansos” no porto do Desterro geravam um significativo espaço mercantil, 

que dava vazão aos excedentes agrícolas produzidos pelos ilhéus, seja ele lícito ou não.200   

Foi esse sistema agrícola de pequenos estímulos, interno e externo, que se tornou o 

centro da economia local. As principais famílias da terra estavam diretamente ligadas à 

produção e circulação desses artigos de primeira necessidade. Dos gêneros produzidos havia 

de toda espécie de alimentos como trigo, milho, feijão, farinha de mandioca, açúcar, 

aguardente, gados, porcos, galinhas e peixes.201 Para os padrões econômicos de áreas mais 

robustas da América portuguesa como as capitanias do nordeste (Bahia e Pernambuco, 

sobretudo) e sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), a realidade produtiva da Ilha 

de Santa Catarina, quando comparada, torna-se puramente infame. Entretanto, a sua 

importância e valor não residem nos volumes produzidos ou comercializados, mas, sim, nos 

efeitos que produziam sobre a organização social da própria comunidade.  

Pouco se sabe sobre as dinâmicas produtivas da Ilha de Santa Catarina nesse alvorecer 

do século XVIII, e a isso se deve à distância que separam os pesquisadores atuais do tema e 

recorte. A partir dos poucos estudos históricos que existem sobre o período, que já foram 
                                                   
200 SILVA, Augusto da. Op. Cit. p. 20-30. 
201 Ver os relatos de Amédée François Frézier e George Shelvocke em: HARO, Martim Afonso Palma de. (Org.) 
Relato de Viajantes... Op. Cit. 
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amplamente aqui citados, conseguimos recuperar alguns indícios que nos permitem refletir 

um pouco sobre o quadro sócio-econômico daquele momento. Este, grosso modo, fora 

desenhado por portugueses, mestiços, indígenas e, numa menor proporção, negros de origem 

africana e estrangeiros europeus.  

Com base nos trabalhos de Jacintho Mattos, que foram apoiados nos registros 

eclesiásticos (casamentos) de 1714 a 1730, pudemos identificar alguma referência sobre a 

origem dos cativos que serviam aos homens “abastados” da região. Os escravos “havia do 

‘gentio’, de Guiné, Macau, Mina, Benguela”, entre outros.202 A incidência de africanos, e até 

mesmo asiáticos203, devia certamente ser muito menor se comparada aos indígenas, que eram 

naturais daquela região e os trabalhadores de “excelência” do período seiscentista e início do 

setecentista, sobretudo no meridional recém-ocupado. 

 Segundo Mattos, “os índios eram da aldeia de S. Lourenço, Carijós e até da aldeia da 

capitania do Espírito Santo. Deviam ser submetidos ao regime de escravos, pois como estes, 

encontrei sempre a indicação que estavam sob a ‘administração’ deste ou aquele 

proprietário e até do próprio vigário”.204 A “administração” a qual estava submetida os 

indígenas era resultado dos tempos recentes dos apresamentos feito pelos bandeirantes 

paulistas, ou mesmo mais atuais, que certamente passaram a continuar com a geração 

seguinte.205 Infelizmente não temos nenhuma informação que possa medir a proporção desses 

grupos entre os cativos, tampouco entre a população livre. A nossa hipótese é de que aos 

poucos a mão-de-obra africana vinha sendo incrementada em substituição da força de trabalho 

indígena, seguindo as tendências gerais da América portuguesa. Julgamos aqui que ela 

haveria de ser bem menor se comparada à indígena nesse período. No entanto, ela tendia a 

aumentar timidamente. Em parte, isso se deve ao movimento crescente do tráfico atlântico de 

                                                   
202 O livro de casamentos que este historiador teve acesso há quase um século atrás, foi o mesmo que usamos 
aqui. Não encontramos nenhuma referência sobre estes registros de escravos. Ao que parece, a documentação 
quando por ele consultada parecia estar completa. MATTOS, Jacintho. Material Histórico. In: Revista do 
IHGSC. Florianópolis, vol. VII (1° trimestre), 1918, p. 72. 
203 O viajante George Shelvocke relata que no mês de agosto, do ano de 1719, passou pela Ilha de Santa Catarina 
um navio de guerra português procedente de Lisboa e destinado ao porto de Macau, na China. Diante disso, não 
é estranho supor que frente à extensão do Mare Lusitano algum macaense de fato tivesse ficado por aqui na 
condição de escravo. HARO, Martim Afonso Palma de. (Org.) Relato de Viajantes... Op. Cit. p. 42-45. 
204 MATTOS, Jacintho. Op. Cit. p. 72. 
205 Sobre o uso do trabalho indígena no contexto seiscentista e setecentista na América lusa ver: MONTEIRO, 
John Manuel. Op. Cit.  
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escravos para as terras americanas no século XVIII206, e a um maior volume dos tratos 

comerciais entre os portos do sul e as praças do Rio de Janeiro e Salvador, os principais 

receptadores de escravos africanos das Américas.207 Um exemplo dessa investida comercial 

sobre o meridional luso foram os contatos estabelecidos entre os portos do Rio, Sacramento e 

Laguna em torno do mercado de couros.208 O próprio caso de contrabando descrito acima 

ilustra esse tipo de atividade. 

É possível que a oferta de africanos para a Ilha de Santa Catarina partisse desse 

intenso movimento de comerciantes sobre os mares do Sul, uma vez que ela compreendia o 

trecho marítimo dessa rotas. Talvez tratos como aquele que foi proposto pelos franceses ao 

grupo de Manuel Manso se repetissem em outras circunstâncias. 

O aumento da população escrava negro-africana pode ser explicado também por um 

tímido crescimento natural. Os registros citados por Jacintho Mattos confirmam a existência 

de 14 consórcios entre escravos africanos.209 A instituição da família escrava já se fazia 

presente ali, numa sociedade escravista de recente formação. A família, sem sombra de 

dúvida, é reconhecida como um importante espaço de resistência escrava, no entanto, poderia 

também significar, especificamente para aqueles senhores que não tinham acesso fácil ao 

mercado negreiro, uma significativa reserva de mão-de-obra. 210 Não podemos esquecer que 

os rebentos que nasciam estariam sob a mesma condição servil de seus pais. Também, era a 

família escrava que acrescentava novas cores ao quadro social do Desterro, surgindo dali uma 

nova categoria cativa que deveria ser incorporada à estrutura escravista da comunidade, que 

era a de escravos nascidos nas terras catarinenses (Brasil), o grupo dos crioulos, ou até 

mesmos dos “bastardos”.  

Os motivos que levaram os homens livres do Desterro a adotarem a escravidão (negra) 

ou serviços compulsórios (indígena) como parte do sistema de trabalho local pode seguir em 

várias direções. Infelizmente, em virtude da falta de dados, não há como teorizar a respeito 

dessa realidade específica, e nem é essa a nossa intenção aqui. De todo modo, lançaremos 
                                                   
206 CAVALCANTI, Nireu. O comércio de escravos novos no Rio setecentista. In: FLORENTINO, Manolo. 
(Org.) Tráfico, cativeiro e liberdade (Rio de Janeiro séculos XVII-XIX). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005, p. 17-77. 
207 ALENCASTRO, Luiz Felipe. Op. Cit. 
208 SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá de. Na encruzilhada do império... Op. Cit. p. 162-163. 
209 MATTOS, Jacintho. Op. Cit. p. 72. 
210 FLORENTINO, Manolo; GÒES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio 
de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 
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mão de algumas sugestões da literatura histórica que se debruçou sobre esse assunto da 

origem das sociedades escravistas americanas, a fim de subsidiar nosso entendimento a 

respeito da elaboração das estruturas hierárquicas da Ilha de Santa Catarina. Atentaremos 

principalmente sobre aquilo que toca ao móvel do grupo da elite do Desterro, os principais 

agentes desse processo, que elegeram e investiram na escravidão como modelo de trabalho e 

via de enriquecimento próprio (material e simbólico). 

Segundo Hebe Mattos, a historiografia brasileira, grosso modo, salienta que a origem 

do fenômeno do escravismo nas Américas se explica pela lógica mercantil – mão-de-obra a 

serviço da expansão comercial marítima – e também pela justificativa do pensamento 

religioso – “guerra justa” e “cativeiro justo” a favor da fé católica. A sua posição não é de 

toda discordante a esse respeito, mas é refeita com o acréscimo de novos elementos ao debate. 

Para ela, a causa do sistema escravista americano estaria também ligada ao ordenamento 

jurídico da sociedade portuguesa do período moderno, que legitimava e naturalizava as 

desigualdades e hierarquias sociais.211  

A autora se inspira na própria concepção corporativa de poder e sociedade defendida 

por Antonio Manuel Hespanha. Conforme assinalamos anteriormente, a sociedade portuguesa 

era pensada como um corpo social articulado, ordenado e hierarquizado. O poder político era 

distribuído de acordo com uma teoria corporativa do social, onde cada parte do corpo (os 

grupos sociais e as instituições) exercia uma função específica na sociedade. Ao monarca, 

como “cabeça” deste corpo, caberia determinar as funções de cada “membro”, respeitando o 

direito e estatuto diferenciado que é particular a cada um deles.212 Este ordenamento típico do 

Antigo Regime “promovia a imagem de uma sociedade rigorosamente hierarquizada, pois, 

numa sociedade naturalmente ordenada, a irredutibilidade das funções sociais conduz à 

irredutibilidade dos estatutos jurídico-institucionais”.213  

Assim, quando da expansão do Império português, várias dessas características da 

sociedade portuguesa foram transplantadas e adaptadas para o além-mar, e incluímos aqui o 

Sul da América portuguesa. A historiadora Hebe Mattos destaca que a escravidão, tanto 

                                                   
211 MATTOS, Hebe Maria. Op. Cit. p. 141-162.  
212 HESPANHA, A. M. As vésperas do Leviathan... Op. Cit.  
213 XAVIER, Ângela; HESPANHA, Antônio Manuel. A representação da sociedade e do poder. In: 
HESPANHA, Antônio Manuel. (Coord.) História de Portugal... Op. Cit. p. 130. Apud. MATTOS, Hebe Maria. 
Op. Cit. 
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indígena quanto africana, foi incorporada à realidade americana a partir desta concepção 

corporativa de sociedade do Antigo Regime, que produzia novas relações costumeiras de 

poder sob um ordenamento jurídico-institucional prévio. O “corporativismo” português 

acenava para essa possibilidade de novas formas de estratificação social nas Américas. A 

escravidão seria apenas mais uma delas.  

A sociedade escravista que surgia no principiar do século XVIII na Ilha de Santa 

Catarina seguramente se orientava por essas características, e tinha como maiores 

incentivadores desse projeto os membros de sua modesta elite. O historiador João Fragoso 

escrevendo sobre as estruturas hierárquicas de poder na sociedade seiscentista do Rio de 

Janeiro, afirmou que “a partir do governo da República, a hierarquia social colonial 

começava a adquirir suas feições”.214 Todavia, para a realidade institucional do Desterro a 

“República”, que em geral está associada à Câmara Municipal no império português, só 

existiu oficialmente a partir de 1726, mas mesmo com ou sem sua presença ela tomava a 

forma daqueles que exerciam de fato o mando político e econômico sobre a sociedade.   

O prestígio que foi outorgado à elite do Desterro na condução do mando político e 

econômico local, que era legitimado pela própria coroa, que concedia as patentes militares, 

sesmarias, e até mesmo a oportunidade deles se fazerem “nobres” a partir do governo 

camarário, gerou ali estratificações sociais de acordo com o próprio sistema corporativista 

português reinol. A escravidão seria apenas mais uma daquelas relações costumeiras de poder 

que se produziam sob a luz dos valores dos homens de qualidade que ocupavam as posições 

cimeiras da comunidade. 

Os valores compartilhados pelo bando de Manuel Manso de Avelar de se tornar 

senhores de outrem, de assumir uma posição social diferenciada, reconhecida até mesmo pelo 

rei, certamente corresponderam às expectativas que tinham sobre a ocupação da Ilha de Santa 

Catarina. As investidas sobre aquelas áreas quase inabitadas acenavam inúmeras 

possibilidades de mando como também de privilégios. Talvez fossem esses elementos 

comuns, que forneceram identidade a tais homens em quanto um grupo fechado ligado por 

redes de parentela. Aquilo que os teria unido em torno de um projeto próprio, o de serem e de 

continuarem como mandatários de indígenas, mestiços, brancos, negros, “bastardos”. Tratava-

                                                   
214 FRAGOSO, João. Afogando em nomes... Op. Cit. p. 44. 
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se do projeto de ocupar o topo de uma pirâmide social e excludente de um pequeno povoado 

no meridional português.  
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Considerações finais 

 

 Procuramos, com este trabalho, revelar algumas características sobre o processo de 

formação social da primeira elite da Ilha de Santa Catarina em princípios do século XVIII. 

Pudemos perceber que as vantagens que advinham da conquista, serviram como um dos 

importantes definidores das fronteiras que separavam parte da população local, fazendo surgir 

daí um seleto grupo que arrogava para si a capacidade de mando frente à comunidade. Mas 

não só isso. Esse grupo continuou a investir em outras estratégias sociais a fim de promover a 

sua distinção. As práticas matrimoniais passaram a servir também como uma via de proteção 

aos interesses da elite a favor da “Casa”. De certa forma, a casamento passou a selecionar 

quem deveria ocupar e fazer parte daqueles que integravam as posições cimeiras da recente 

comunidade que se formava. A “qualidade” social e natural contava como prerrogativas 

principais. 

 A função do matrimônio também servia aos interesses do grupo enquanto potencial 

formador de alianças, assim como outros vínculos de parentesco ou mesmo de afinidades. Os 

laços sociais acabavam por definir as dinâmicas do grupo, revelando suas junções e 

disjunções frente à busca pelo poder. O caso de Manuel Manso de Avelar nos apontou isso. 

Ele, enquanto português recém-chegado e estranho à comunidade da Ilha de Santa Catarina, 

buscou investir em relacionamentos, no intuito de produzir o seu reconhecimento perante os 

principais homens do povoado do Desterro. Assim, ele fez investimento nas relações com a 

parentela da família Camacho, uma das principais famílias de Laguna e Desterro. As suas 

“habilidades relacionais” o transformaram em um dos principais homens de mando local, o 

chefe de um grande “bando” do litoral catarinense.  

O reconhecimento social do seu poder pode ser medido pela extensão de suas redes de 

alianças, firmada em grande parte por laços de parentesco. A sua autoridade no espaço local 

chegou até mesmo a ser reconhecida pelo monarca, que passou a incluí-lo como parte 

importante do cenário político da capitania de Santa Catarina, tornando-o aliado frente aos 

seus interesses de controle e domínio do recém-ocupado meridional. O reconhecimento de seu 

poder por parte das autoridades metropolitanas, assim como do seu “bando”, o colocou entre 

aqueles que deveriam negociar a política imposta pela coroa portuguesa sobre a recente vila 

do Desterro. A isto se soma também a presença do grupo nos assentos da recente câmara. 
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 A participação nas vereanças permitiu ao grupo um controle maior sobre os bens e 

serviços da “República”, que estaria sendo definido como mais um recurso a ser usado a favor 

da consolidação do seu poder na esfera local. Também a honraria de fazer parte do governo 

camarário suscitava o consentimento e a naturalização do mando político por aqueles homens 

que detinham uma “qualidade” superior reconhecida pelo rei. Nesse sentido, a “nobilitação” 

daqueles povoadores passava pela apropriação dos novos postos de governo, vinculados à 

estrutura política do império português. 

 Em meio a essa busca por distinção e estabelecimento de fronteiras entre os grupos 

sociais da Ilha, a escravidão passou a servir a elite como mais um mecanismo de qualificação 

e definição das hierarquias sociais. A sociedade que se formava levava em consideração as 

orientações de valores do Antigo Regime que estariam ali sendo adaptadas às novas 

realidades meridionais. 

Entretanto, tudo isso acontecia sob a sombra da coroa portuguesa, que contou, 

impreterivelmente, com o apoio daquela elite, melhor dizendo, daquele “bando”, para ocupar 

e defender as terras desabitadas da parte meridional do seu continente. O contínuo de serviços 

prestados ao monarca e a sua comunidade, serviu ao “bando” de reserva de prestígio e 

respeitabilidade frente à população local e as autoridades metropolitanas. Com o passar dos 

anos, a história demonstra que o cenário político-administrativo da Ilha ia se transformando, e 

novos centros de poder iam se erigindo. A chegada e presença de outros atores naquela 

comunidade, como autoridades régias, militares, novos colonos imigrantes, tudo isso vinha a 

caracterizar os tempos futuros. Para aqueles que queriam persistir e continuar no poder, era 

preciso rever as suas estratégias e adaptá-las aquela nova realidade. Este certamente foi o 

tônico dos novos empreendimentos da elite do Desterro: a de continuar afirmando o seu lugar 

social e político naquela comunidade. E esta é mais uma história que se inicia ou continua... 
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