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Resumo 

 

 Esse trabalho tem por objeto o processo de construção territorial e discursiva da Colonial 

Comarca dos Ilhéus, dando ênfase, sobretudo, às representações cartográficas deste território, 

e aos diferentes sentidos que envolveram a produção desses registros. Criada em 1763, como 

conseqüência da anexação do território da antiga donataria de São Jorge dos Ilhéus pela 

Capitania Real da Bahia, a comarca insere-se no bojo de um amplo processo de redesenho das 

fronteiras da colonização portuguesa no continente americano durante a segunda metade do 

século XVIII, voltado não apenas para a consolidação de seus limites exteriores, como 

também para uma nova lógica de gestão do território colonial, notadamente sobre aquelas 

áreas em que o domínio e a exploração colonial ainda não tinham se efetivado por completo. 

Nesse sentido, busca problematizar a utilidade do conceito de fronteira para pensar as 

dinâmicas territoriais vivenciadas naquele espaço durante as últimas décadas do período 

colonial. 
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Apresentação 

 
“Em algum lugar, adiante, se encontrava a fronteira, 

essa linha que só nos mapas é visível”. 

 
José Saramago, 

As intermitências da morte.  
 

No conjunto da historiografia, o estudo dos processos de construção física e discursiva 

da fronteira tem sido espaço privilegiado para entender a formação e legitimação dos Estados 

Nacionais, seja do ponto de vista político, administrativo ou identitário. Ora privilegiando a 

invenção deste objeto discursivo, a fronteira, a partir do centro de poder que a nomeia e 

significa – a capital administrativa –, ora pensando a experiência dos sujeitos que ali habitam, 

e o papel jogado por eles ao longo desse processo, é de todo modo consensual hoje na 

historiografia que a fronteira, mais que um traçado, uma linha que demarca e limita o 

território de uma entidade política, dando, desta maneira, um significado espacial ao poder, é 

um espaço denso, espesso, lugar vivido e praticado pelos sujeitos envolvidos no processo de 

construção, desconstrução e reconstrução do território (Sahlins, 1990; Nordman, 2006). 

No contexto da América Colonial, especificamente, o tema da fronteira tem sido 

constantemente mobilizado para discutir o processo de construção territorial das possessões 

portuguesas e espanholas no continente, com ênfase para as estratégias de intervenção sobre o 

espaço de que lançaram mão os agentes da colonização no processo de conquista do território 

colonial e da legitimação de sua posse perante as populações autóctones e as potências 

adversárias. A partir da segunda metade do século XVIII, sobretudo, o tema ganha papel de 

destaque, seja pelo acirramento da disputa entre portugueses e espanhóis no contexto das lutas 

pela demarcação de seus territórios sul-americanos, seja pela conseqüente tendência à 

estabilização dessas fronteiras, e isso a despeito da continuidade de certos conflitos territoriais 

que continuarão século XIX adentro, e que o processo de consolidação do Império Brasileiro 

não conseguirá resolver de imediato. 

  Tal processo, contudo, não esgota suas motivações no contexto da colônia, ligando-se 

em profundidade ao processo de consolidação dos Estados Nacionais na Europa e às novas 

relações estabelecidas entre poder e território nesse contexto. Fortemente influenciado pelo 

desenvolvimento do pensamento ilustrado setecentista, este processo é marcado por uma 

concepção fortemente espacializada do poder e pelo desenvolvimento de novos mecanismos 

de identificação, ordenamento e gestão do território. Assim, a preocupação com a melhoria e 

uniformidade dos procedimentos de gestão do território, caracteriza-se por um conjunto de 



iniciativas multidirecionais destinadas a conhecer o território e que, simultaneamente, se 

configuram como processos de produção desse mesmo território, instaurando novos nexos 

territoriais e instrumentalizando o poder do Estado, no reino e em suas colônias. 

No conjunto desses dispositivos, em que podemos elencar relatos de viagem, 

inquéritos e inventários administrativos, itinerários de agentes jurisdicionais e do próprio 

monarca, os registros cartográficos desempenham um papel central, não apenas pelo seu valor 

simbólico de institucionalização e visibilidade do território político da monarquia, como 

também pelo seu valor instrumental, fundador de uma nova pragmática do espaço, vinculada à 

complexificação dos aparelhos administrativo-jurisdicionais do Estado e à hegemonização do 

saber científico como forma de conhecer e descrever a realidade espacial. Como 

representações que simbolizam a apreensão do território, os mapas despontam como os 

instrumentos que melhor o exprimem e dominam, “colonizando” o espaço, dividindo-o e 

delimitando fronteiras internas e externas, organizando discursivamente o espaço, portanto. 

Nesse sentido, as fontes cartográficas apontam para um variado leque de 

possibilidades investigativas, impondo-se enquanto registros de grande valor histórico, ainda 

parcamente explorados, sobretudo na historiografia brasileira, seja do ponto de vista dos 

variados caminhos interpretativos que sugerem, ou da sua riqueza enquanto conjunto 

documental a ser pensado numa perspectiva orgânica, e isso a despeito da dispersão 

geográfica que o caracteriza no presente. Assim, cumpre à historiografia atentar para a 

complexidade desse conjunto de fontes, desenvolvendo instrumentais conceituais que 

permitam pensá-la nesta mesma complexidade, enquanto registros históricos que, longe do 

valor ilustrativo que tradicionalmente se lhes atribui, veiculam representações hegemônicas 

ou hegemonizantes sobre o território. 

  Assim, este trabalho pretende se somar ao esforços já envidados pela historiografia no 

sentido de espacializar a experiência histórica e, simultaneamente, historicizar o espaço e o 

saber espacial, concordando com o alerta de Eduardo Quadros (2000), para quem a 

consideração dos discursos e práticas espaciais não pode ser considerada como um 

procedimento opcional do historiador, posto que não há tempo fora de um lugar. Nesse 

sentido, evocando a proposta do referido historiador, pretende-se neste trabalho refletir sobre 

as representações cartográficas como instrumentos de produção do território, buscando 

desenvolver procedimentos metodológicos capazes de perscrutar o discurso registrado nos 

mapas, procurando, desta maneira, desdobrar as linhas em letras
 
(p.30). 

Como objeto desse estudo, adota-se a Colonial Comarca de Ilhéus, unidade 

administrativa e jurisdicional da capitania geral da Bahia, criada em 1761 com o objetivo de 



gerir o território da porção oriental da antiga donataria dos Ilhéus, incorporada pela Coroa em 

1753, no contexto das reformas executadas pelo ministro Pombal, e incorporada à capitania da 

Bahia naquele contexto, juntamente com as capitanias de Porto Seguro, Itaparica, Paraguaçú, 

Sergipe e Espírito Santo. Ainda que sob formas diferentes de anexação e administração, as 

diferentes porções territoriais da “aumentada” capitania da Bahia bem ilustram a diversidade 

de estratégias lançadas mãos pela Coroa Portuguesa para efetivar sua dominação sobre 

espaços que, longe de serem objeto de litígio com potências estrangeiras, estavam na sua 

visão ameaçadas pela fragilidade dos vínculos políticos, econômicos e administrativos que o 

ligavam às estruturas centrais e periféricas do poder colonial, podendo, portanto, ser também 

entendidos como espaços fronteiriços da colonização (Ospina, 2006, p. 14). 

A periodização proposta busca perceber o processo de reorganização político-

administrativo da América Portuguesa e da própria capitania da Bahia na segunda metade do 

século XVIII a partir de um recorte regional preciso, a colonial comarca, defendendo seu 

caráter pragmático, de instrumentalização do poder político-administrativo, dessassociando-

se, desta maneira, de interpretações mais essencialistas sobre o território. Aqui, o recurso ao 

recorte regional assume o papel de procedimento metodológico que visa justamente destacar a 

construção da comarca enquanto “objeto político”, suporte físico e discursivo do processo de 

efetivação do domínio colonial sobre aquela porção do território colonial, e não o de uma 

descrição exaustiva de seu território, paisagens, habitantes, sua economia ou suas estruturas 

político-administrativas. 

Através dos registros selecionados, busca-se perceber o processo de construção 

territorial da comarca, para o que é necessário atentar para as representações cartográficas 

daquele território anteriores à sua fundação. O objetivo deste procedimento é, justamente, 

afirmar a historicidade das representações espaciais, destacando, a partir de meados do século 

XVIII, a passagem de um paradigma marítimo de gestão do território colonial para um 

terrestre, materializado em estratégias concretas de observação, descrição e intervenção sobre 

o espaço colonial por meio das quais o poder se territorializa, processo este que, como já se 

disse, ainda que possa ser entendido exclusivamente à luz da dinâmica da colonização, está 

indissoluvelmente ligado ao processo de institucionalização e territorialização dos Estados 

Modernos. 

 

Antecedentes da relação entre as capitanias de Ilhéus e da Bahia 

Os primeiros registros cartográficos referentes do território de Ilhéus remontam aos 

primórdios da colonização, quando aquele território ainda pertencia à donataria de São Jorge 



dos Ilhéus, uma das quinze primeiras capitanias hereditárias criadas por Dom João III no 

continente americano, e doada ao escrivão da Fazenda Real, Jorge de Figueiredo Correia, em 

1536. Situava-se entre as capitanias da Bahia de Todos os Santos e de Porto Seguro, com as 

quais divisava, respectivamente, pelo limite meridional da referida baía, ao norte, e pela foz 

do Rio Grande ou Jequitinhonha, ao sul. Tais limites, contudo, longe de constituírem questão 

pacífica, foram objeto de constante conflitos entre a capitania de Ilhéus e suas vizinhas, 

sobretudo depois que a capitania da Bahia, originalmente doada a Francisco Pereira Coutinho, 

foi readquirida pela Coroa Portuguesa e transformada em capitania real onde primeiro vieram 

a se estabelecer as estruturas centrais do poder na colônia: Governo-Geral, Arcebispado e 

Tribunal da Relação. 

 Esse processo parece estar ligado a um esforço persistente por parte das autoridades 

baianas no sentido de ampliarem o seu domínio territorial a partir do seu centro geográfico de 

poder, a cidade de Salvador, inflectindo para o sul o limite de sua jurisdição administrativa e 

econômica, como no litígio que envolve a arrecadação dos dízimos do pescado nos mares ao 

sul da Bahia de Todos os Santos, em que se resolve estender-se a mesma “do Morro [de São 

Paulo] para dentro”, conforme relatado por Gabriel Soares de Sousa em 1587 (Apud Freire, 

1998, p. 141-142). Tal decisão, em evidente subversão ao sentido fisiográfico mais estrito da 

idéia de baía, atendia aos interesses políticos e econômicos da capitania, resultando na 

subordinação à capitania da Bahia de toda a porção continental, insular e marítima situada 

entre os rios Jaguaripe e Jequiriçá, originalmente pertencentes a Ilhéus, e que viria a culminar 

na Portaria de 13 de julho de 1696 que determinava considerar-se o último rio como limite 

entre as duas capitanias (Ibidem). 

Mesmo depois disso, contudo, continuou o Governo-Geral da Bahia a pretender 

ingerir ativamente sobre o território da capitania vizinha, valendo-se, para tanto, de suas 

prerrogativas político-militares para impor àquele território a função de centro produtor de 

alimentos, destinado originalmente a alimentar as tropas militares estabelecidas na capital da 

colônia e, posteriormente, a garantir o pleno desenvolvimento do circuito agrário-exportador 

estabelecido nas férteis terras de massapé do Recôncavo. Assim, verifica-se um processo de 

especialização/espacialização da produção no contexto da colônia que, para além das 

fronteiras da capitania da Bahia, atinge sobremaneira as terras da capitania de Ilhéus, 

impondo-lhe, por meio de alvarás específicos, um perfil agrário voltado para a produção de 

gêneros alimentícios e que evidencia a centralidade das estratégias de ordenamento e gestão 

do território na produção e reprodução da economia colonial (Dias, 2006, p. 76-88; Puntoni, 

2009). 



Nesse sentido, a implantação da empresa agrário-exportadora na colônia americana 

tem nos seus processos de territorialização dispositivos centrais da reprodução deste mesmo 

sistema econômico. No caso da Bahia, esses processos estão ligados à conformação da 

civilização açucareira ali estabelecida e à configuração de um determinado circuito regional 

de trocas que, tradicionalmente identificado à idéia de um “Recôncavo Baiano”, apenas 

parcialmente encontra neste acidente geográfico a razão de seu desenho espacial. Como já foi 

observado por diversos autores, a própria idéia de recôncavo é dotada de historicidade 

própria, e só pode ser entendida à luz da dinâmica sócio-econômica ali engendrada, e nunca a 

partir dos limites fisiográficos que esta mesma designação lhe impõe, havendo, portanto, que 

se falar de um “Recôncavo histórico”, relativamente distinto do que é hoje conhecido. 

Para Milton Santos, por exemplo, a construção regional do Recôncavo Baiano é 

marcada pela centralidade econômica e político-administrativa desempenhada por Salvador 

nesse conjunto regional, ao qual se liga a partir de uma rede de vilas cuja produção econômica 

é orientada à produção de gêneros agrícolas exportáveis ou destinados ao abastecimento da 

capital, e em cuja determinação, portanto, a logística de transportes desempenha papel de 

centralidade. Nesse sentido, seria a navegabilidade o fator determinante na conformação desse 

espaço, vez que é por ela que se operacionalizam os processos econômicos que estão na raiz 

dessa formação regional, articulando a Salvador as vilas instaladas no entorno da Baía de 

Todos os Santos, próximas ao litoral ou nos diversos canais marítimos e fluviais navegáveis 

que lhe circundam, como no caso das vilas de Cairú, Camamú e Boipeba, pertencentes à 

capitania de Ilhéus (Santos, 1998). 

 

Primeira fase: as cartas náuticas 

Dessa maneira, as operações de conhecimento do território colonial, limitadas pelo 

atraso no desenvolvimento das logísticas de transportes no quadro das sociedades européias 

do Antigo Regime (Braudel, 1996), bem como pelas dificuldades de penetração no território, 

postas em causa pelo desconhecimento do espaço americano e pela resistência imposta pelas 

populações indígenas, deram à navegação fluvial e de cabotagem o papel de elemento 

prioritário na organização dos fluxos coloniais e no processo de produção e representação do 

território colonial. Não é por acaso, aliás, que o historiador inglês Charles Boxer (2002) dirá 

que o Império Colonial construído pelos portugueses no século XVI e além, é, antes de tudo, 

Marítimo, caracterizado por um vasto domínio oceânico, e cujas franjas tocavam diferentes 

pontos da costa ao longo dos continentes asiático, africano e americano (p. 54 et seq.). Em 

sentido semelhante, a afirmação de António Manuel Hespanha e Maria Catarina Santos 



(1998) de que, no caso português, o mar não seria o limite, mas antes o próprio corpo do 

Império, o nexo essencial de união dos pontos de apoio na terra firme (p. 351).  

  Nesta primeira fase da colonização, portanto, destaca-se um conjunto de cartas 

náuticas, registros que bem evidenciam o caráter instrumental que informa a produção 

cartográfica portuguesa desde seus primórdios. Como ocorre neste primeiro registro, 

apresentado a seguir, uma representação da donataria dos Ilhéus, com ênfase no entorno da 

vila de São Jorge, sede da capitania. Datada de inícios do século XVII, durante o período da 

União Ibérica, esta carta, encontrada na Biblioteca Nacional de Madrid, de autoria 

desconhecida, bem exemplifica o ímpeto pragmático que está presente nas primeiras 

representações cartográficas da região. Percebe-se a preocupação figurativa, materializada 

tanto na representação da cobertura vegetal (árvores maiores em algumas regiões, palmeiras 

um pouco mais baixas noutras partes, vegetação rasteira nas porções mais próximas do 

oceano) quanto da vila, em que se destaca um conjunto de casas e uma igreja ou convento, de 

torre pronunciada. 

 A imprecisão técnica que o caracteriza (a carta não obedece a princípios de proporção, 

nem possui escala de representação) sugere o amadorismo de seu autor, provavelmente mais 

um desenhista que um cartógrafo. Seu objetivo não é apresentar um retrato fiel do território, 

senão servir de orientação para a navegabilidade na região, caracterizada por uma barra de 

difícil aproximação, pontilhada de ilhéus em sua frente (daí o nome da vila e, por conseguinte, 

da capitania) e marcada por pontos de baixíssima profundidade. Note-se, neste sentido, a 

presença dos indicadores batimétricos destinados a sinalizar a profundidade do mar, tanto nas 

proximidades da barra quanto no seu interior, como também a sinalização de um ponto de 

fundeação, destacado com o símbolo de uma âncora. Observa-se também neste registro a 

representação do entorno da vila, com ênfase aos caminhos de navegação que permitem 

alcançar seu interior, sem que haja nenhuma indicação de presença humana. Outro item que 

merece atenção é a referência à foz do Rio de Contas, um dos pontos privilegiados de 

ocupação neste litoral, justamente pela navegabilidade de sua foz, cuja batimetria, ainda que 

relativamente limitada, encontra-se destacada.  



 

 

  

Uma segunda imagem, outra representação da capitania de Ilhéus, esta da autoria de 

João Teixeira Albernáz, o velho, cosmógrafo do Reino, chama a atenção pelo esmero na 

confecção da carta, tanto do ponto de vista técnico quanto figurativo. Nota-se a presença da 

escala de representação e, por conseqüência, de um maior sentido de proporcionalidade entre 

as porções territoriais representadas. Conquanto se apresente como uma imagem da capitania 

dos Ilhéus, a mesma não está aqui representada em sua totalidade, senão apenas em sua 

porção setentrional, divisando-se ao norte com a capitania da Bahia, e restringindo-se ao sul 

até as proximidades da vila de São Jorge dos Ilhéus. Apresenta, contudo, maior nível de 

detalhamento, apresentando, além da vila de Ilhéus, as de Boipeba e Cairú, e revelando um 

maior conhecimento desse litoral, como se observa na representação da fisiografia da região, 

recortada por rios e outros acidentes geográficos (ilhas, lagoas, etc.), bem como na sinalização 

de engenhos e aldeamentos indígenas.  

 À clara representação do litoral, opõe-se o desconhecimento do interior, caracterizado 

pela ausência de registros de presença humana e pelo adensamento da cobertura vegetal. As 

cadeias montanhosas ao fundo, longe de consistirem num retrato fiel do relevo local, quase se 

confundem com as nuvens que recobrem a parte superior da imagem, simbolizando uma 

Ilhéus. Costas. Autoria desconhecida, ca. 1601.  
In: CABRIA, Juan Vicente Bachiller. Cartografia manuscrita do Brasil nas coleções espanholas (1500-1822). 
Salamanca: Centro de Estudios Brasileños, 2008 [Origem: Biblioteca Nacional de Madrid]. 

 



barreira, antes humana que natural, materializada na resistência das populações indígenas, 

ainda que, para a dificuldade de penetração interior, concorressem junto a este fator a 

verticalidade das serranias que dominam o interior daquele território, a densa floresta 

subtropical úmida que o recobre, e a baixa navegabilidade de seus rios, que correm 

encachoeirados em boa parte de seus cursos.  

 

Mapa da Capitania de Ilhéus. Por João Teixeira Albernáz, o velho, ca. 1631.  
In: ADONIAS, Isa. Mapa: imagens da formação territorial brasileira. Rio de Janeiro: Fundação Emílio Odebrecht, 1993. 

 

 Ainda assim, na parte inferior do mapa, pertencente a uma série de registros da 

América Portuguesa encomendada pelo então donatário de Ilhéus, Dom Jerônimo de Ataíde, 

6º conde de Atouguia, encontra-se um pequeno texto em que se declara ser a dita capitania de 

São Jorge dos Ilhéus, a melhor e mais fértil de todo o Estado, de modo que é provérbio 

comum que o Brasil é um ovo e os ilhéus a gema. E, se meter cabedal nesta capitania será de 

grandíssimo trato e importância, uma provável alusão às promessas de riquezas que sua 

completa conquista reservariam, servindo de chamariz para investidores e futuros colonos. Tal 

expectativa, alimentada por uma natureza exuberante, rica em solos férteis e madeiras de lei, 

farta de águas e com vastas extensões de terra, apoiava-se sobretudo na ambição de colonizar 

aquele território, onde a expansão portuguesa até então fora detida pelo poder de combate das 

diversas etnias indígenas de matriz tupi e jê que habitavam a região.  

Neste primeiro conjunto de fontes cartográficas, o cuidadoso detalhamento do litoral é 

fruto não apenas de mecanismos de observação do território mas, sobretudo, da experiência 

mareante de navegadores e desenhistas que, por meio desses registros, assinalavam aos 

navegadores os acidentes, marcos, perigos e abrigos do litoral americano. Trata-se, portanto, 

de uma determinada percepção sobre o território que tem o mar como seu ponto de 



enunciação, ignorando, no mais das vezes, o interior das terras, ainda que secundariamente 

contemplem um apelo de penetração interior, na medida em que enunciam os caminhos 

fluviais através dos quais se pode alcançá-lo, como se vê, sobretudo, no segundo registro. 

Evidenciam ainda um perfil de ocupação litorânea do território, em que se destaca a 

importância das vilas como núcleos de povoamento viabilizadores da conquista do território, 

integrados por meio da navegação, facilitando, desta maneira, a fixação das estruturas 

políticas, econômicas e militares da colonização. Importante destacar ainda o fato de que tais 

registros não se preocupam em evidenciar a presença indígena no espaço da capitania – antes, 

parecem pretender negá-la – reafirmando certa perspectiva da colonização que toma o 

território colonial por “tabula rasa”, verdadeiro vazio populacional que se oferece à plena 

conquista e povoamento europeus.  

 

Segunda fase: as representações terrestres, a construção discursiva da comarca  

A partir da segunda metade do século XVIII, em meio aos esforços pela definição dos 

limites entre os domínios portugueses e espanhóis no continente americano, a representação 

cartográfica da América Portuguesa viveu um grande salto quantitativo e qualitativo, 

motivado pela realização de uma série de viagens de reconhecimento do território realizadas 

por astrônomos, cartógrafos, engenheiros, desenhistas, naturalistas, entre outros agentes 

(Domingues, 2001, p. 70-73). Tais ações, materializadas em ambos os lados da fronteira 

americana, inclusive com a formação de comissões de demarcação mistas, indicam a 

preocupação das potências litigantes em garantir a estabilidade de suas fronteiras, 

assegurando o domínio de territórios já conquistados e postulando o direito sobre aqueles a 

conquistar, como ainda traduzem os interesses das Coroas Ibéricas no registro das 

potencialidades naturais da colônia e em seu aproveitamento econômico (p. 72-74). 

Neste sentido, a representação científica do território colonial desponta como 

instrumento privilegiado na defesa da integridade física das possessões ibéricas, prestando-se 

ainda à legitimação de sua ocupação e à administração eficiente da colônia. A seu favor, o 

desenvolvimento de novos instrumentos e métodos científicos, dentre os quais as medições de 

longitude e latitude, e as inovações nas técnicas de representação cartográfica, como o 

advento do método da triangulação (Domingues, 2001, p. 78), não apenas favoreceram o 

processo de produção de cartas mais precisas, como também institucionalizaram 

representações hegemônicas sobre o território, que encontram no discurso científico sua fonte 

de legitimação. Desta maneira, aos poucos, verifica-se a passagem da cartografia baseada na 

representação simbólica para aquela de traço científico, por meio da qual o mapa liberta-se 



das figuras narrativas que lhe emprestavam sentido, assumindo a pretensão de um instrumento 

objetivo de representação da realidade (Certeau, 2000, p. 206).  

É nas cartas terrestres, sobretudo, que se verifica a institucionalização deste novo 

paradigma, em que o mapa assume o lugar de um documento de Estado, instrumento de 

visualização e colonização do espaço, juntando numa mesma representação lugares 

heterogêneos (Certeau, 2000, p. 206; Resende e Villalta, 2007, p. 19-23). Ao medir a 

superfície terrestre, nomeá-la e organizá-la em unidades referenciais, o mapa desterritorializa 

o espaço colonial, integrando-o no sistema ocidental de representação simbólica (Henriques, 

2004, p. 12). Um sentido de ordem informa a sua produção, organizando o espaço não a partir 

dos lugares, e sim de uma lógica que lhe é externa, constituindo-se desta maneira uma 

descrição totalizante e redutora que revela, simultaneamente, um quadro de resultados legíveis 

e um programa de ação (Certeau, 2000, p. 204-207). 

 No caso da América Portuguesa, é importante destacar que a consolidação deste 

paradigma terrestre está vinculada, em suas origens, ao processo de conquista e conhecimento 

do interior da colônia, motivado, sobretudo, pela exploração dos sertões auríferos de Minas 

Gerais. Isso significa dizer que, ainda na primeira metade do século XVIII, a necessidade de 

fiscalização e institucionalização do poder metropolitano no interior das lavras havia obrigado 

a Coroa e seus agentes a produzirem registros cartográficos desse território, instrumentos 

destinados a assegurar o controle tributário e jurisdicional sobre a produção e a população 

mineira. Tais registros, contudo, ressentiam-se ainda da falta de um conhecimento mais detido 

do território colonial, como também de técnicas mais seguras de representação cartográfica 

(Resende e Villalta, 2007, p. 19-20). 

De outra parte, e não por acaso, a economia mineradora no interior das Gerais é 

também precursora no contexto da colônia no que toca ao aparecimento de dispositivos de 

controle jurisdicional que tem justamente no território sua base de legitimação, como é o caso 

das Ouvidorias de comarca (Anastasia, 2005, p. 34-52). Nesse sentido, a histografia 

portuguesa destaca o papel desempenhado pelas corregedorias (como eram chamadas no 

Reino essas unidades territoriais) no processo de gestão do território do Reino, justamente 

como estruturas de poder fortemente ligadas ao poder central, e cuja origens históricas estão 

ligadas à necessidade de superação da organização política do território típica das sociedades 

do Antigo Regime, caracterizada pela irregularidade e desigualdade de suas circunscrições, 

geograficamente descontínuas e gozando de estatutos jurídico-políticos diversos, oferecendo 

desta maneira condições propícias à eclosão de conflitos jurisdicionais e problemas de 

indefinição de fronteiras (Nogueira, 2003).   



Assim, as malhas da administração central tenderam a se estender sobre o Reino e as 

colônias por meio da criação das corregedorias, ouvidorias e dos juízes de fora, e 

posteriormente, através da tentativa de uma intensa reforma de sua organização judiciária, 

destinada a por fim àquela organização política tradicional do espaço, descontínua, de 

jurisdições incongruentes e cujos limites nem sempre eram claramente “legíveis” pelos 

cidadãos e pelo poder. Baseado numa apropriação utilitária das proposições racionalistas do 

período, o projeto contido na Lei de 17 de julho de 1790, concebido especificamente para o 

Reino, buscava reprimir as tendências centrífugas anteriores, assegurando o alcance e a 

eficácia de seu poder real. A preocupação manifesta neste projeto com a construção de um 

equilíbrio entre as variáveis da proximidade, centralidade, eqüidistância, homogeneidade 

jurídica e contigüidade territorial entre as circunscrições, é um sintoma dessa nova concepção 

geográfica do poder, especialmente evidente a partir da segunda metade do século XVIII 

(Nogueira, 2003). 

Justamente por isso, este processo de conhecimento e instrumentalização do território 

não foi exclusivo do Reino ou das áreas fronteiriças, mas se verificou no conjunto das 

possessões coloniais portuguesas (Domingues, 2001, p. 73), mesmo naqueles territórios onde 

sua presença não estava contestada em litígios internacionais, o problema da fronteira 

tocando, nesse contexto, muito mais aos índios que aos inimigos externos, ainda que a ameaça 

inglesa do contrabando fosse durante toda a segunda metade do século XVIII uma 

preocupação latente das autoridades coloniais, se bem que muito mais por razões econômicas 

que de soberania (Pjining, 2001). Assim, a criação da colonial comarca dos Ilhéus liga-se 

integralmente à emergência desse novo paradigma de gestão do território, uma vez que a 

institucionalização dessa nova estrutura de poder administrativo-jurisdicional encontra 

justamente na representação cartográfica um dos seus principais instrumentos de legitimação 

e operacionalização.  

Neste segundo conjunto de mapas, oriundo das últimas décadas do século XVIII e 

primeira do século XIX, é o território da comarca, que cumpre registrar, dando-lhe 

visibilidade e legitimidade. Trata-se, antes de tudo, de afirmar a sua subordinação política à 

capitania da Bahia, como se verifica neste primeiro registro em que se declara ser a mesma 

comarca pertencente a capitania da Bahia de Todos os Santos. Os avanços na representação 

técnica já aparecem, tanto na utilização da escala quanto na identificação das coordenadas 

geográficas do território, e o avanço do processo de desbravamento desse território já permite 

uma maior segurança na descrição de seu interior, em que se verifica uma maior precisão no 



traçado do curso dos rios, e a indicação das serras das Mataracas e dos Aimorés, representadas 

por pequenos morros. 

Outro aspecto relevante deste mapa é a fixação da escala com referência a léguas de 

caminho, sinalizando desta maneira que o aperfeiçoamento do processo de representação do 

território da colônia dependeu necessariamente do conhecimento de seus sertões, o que só 

pôde ser alcançado por meio de percursos terrestres, ainda que a navegação dos rios desde sua 

nascente até a foz tenha sido um grande fator de apreensão do território, identificando 

ligações fluviais, intervindo no seu curso e mesmo corrigindo equívocos históricos, tais como 

rios que, no sertão e no litoral, atendiam por denominações diferentes – tal é o caso do 

Jequitinhonha, em cuja foz era conhecido como Rio Grande. De toda maneira, era o 

deslocamento terrestre, e não mais o marítimo, a medida de representação das distâncias 

geográficas a partir de então. 

Nesse sentido, a grande mudança que se verifica nas representações cartográficas do 

território de Ilhéus antes e depois da criação da comarca é justamente a ênfase que os registros 

posteriores à sua criação atribuem ao espaço interior. Assim, importante dizer que a criação 

da comarca dos Ilhéus não obedeceu a um critério local de integração sócio-econômica, mas 

precisa ser lida num nível escalar mais amplo: na perspectiva do ordenamento e gestão do 

território da capitania da Bahia. Por isso, tanto do ponto de vista prático quanto discursivo, a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa da Comarca dos Ilhéus pertencente à Capitania da Bahia. Autoria desconhecida, ca. 1790. 
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Cartografia, ARC.004, 03, 008. 

 



questão dos limites da comarca 

desempenham um papel central 

na produção e representação 

deste território, na medida em 

que sua legitimidade e 

funcionalidade estão ligadas a 

um projeto mais amplo de 

reforma administrativa-

jurisdicional da capitania da 

Bahia. 

Mas é sobretudo neste último mapa que melhor se evidencia o paradigma territorial 

que informa o processo de criação e operacionalização da colonial comarca de Ilhéus.  

Intitulado Comarca dos Ilhéus, o referido registro é de autoria desconhecida e datação 

imprecisa, ainda que seja seguramente posterior a 1799. Nele, a colonial comarca dos Ilhéus 

aparece, conforme anunciado na legenda, destacada em cor vermelha, e com todos os seus 

limites claramente identificados. Um sentido de ordem organiza todo o território representado 

no mapa, e através dele podemos ver que a referida comarca divisava-se não apenas das 

comarcas de Salvador e Porto Seguro, como antes já se podia visualizar, como também a 

oeste com as jurisdições de Rio de Contas, mais ao noroeste, e Serro do Frio, a sudoeste, 

aonde o território baiano ia confinar com a capitania de Minas Gerais.  



 Tributário dessa nova concepção geográfica do espaço, este registro não se contenta 

apenas em mostrar a comarca de Ilhéus, suas vilas, rios, fazendas e engenhos, mas entende a 

importância de situá-la num contexto maior, por meio do qual é possível divisá-la de outras 

comarcas que, juntas, dominam ou pretendem dominar o território colonial, sem que a 

imprecisão de seus limites venha perturbar a segurança do sistema e a legitimidade dos 

poderes jurisdicionais ali erigidos. Nesse sentido, a construção discursiva da colonial comarca 

de Ilhéus, inafastável da base territorial que lhe dá suporte e significado, depende de uma 

precisa delimitação de seu domínio para ter efetividade. O sertão, antes lugar desconhecido, 

representado de maneira quase indiferenciada nos primeiros registros, aparece agora em nível 

mais profundo de detalhamento, com a identificação de capelas, arraiais e fazendas, e sob 

diferentes designações que o subdividem e classificam: sertão da Ressaca, de Caetité, do Rio 

Pardo, dos Maracazes. 

Comarca dos Ilhéus, dividida pelo campo iluminado de cor. Autoria desconhecida, ca. 1800. 
Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro, 02.03.287. 

 Por outro lado, eis que a questão da fronteira reaparece, não exatamente com relação 

às demais comarcas, pois ali é de limites, de linhas que se trata, mas por meio da identificação 

de porções territoriais identificadas como sendo ocupadas pelo gentio bárbaro. Apesar de 



pertencentes à jurisdição da comarca de Ilhéus, estes territórios traduzem, no mapa, a 

incompletude do projeto de construção da soberania portuguesa na região, ameaçado uma vez 

mais pela resistência indígena pataxó, kamakã e grên “espremidas” entre as comarcas de 

Porto Seguro e Ilhéus. A dispersão dessas populações entre as duas comarcas evidencia a 

existência de uma outra territorialidade praticada localmente, conflitante, portanto, com esse 

paradigma. Aqui, em detrimento do limite, será o discurso sobre a fronteira que emerge. Uma 

fronteira cultural, sobretudo, mas fortemente territorializada, espessa portanto, e que encontra 

na representação cartográfica o fundamento de sua ação que será, nesse caso, não 

jurisdicional, mas sim bélica, como se verá ao longo do século XIX (Paraíso, 2008). 
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