


OS LIVROS E PAPEIS DO BREJO DO CAMPO 
SECO (BAHIA) (*). 

LYCURGO DE CASTRO SANTOS FILHO 
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 

SP. 

A fazenda do Brejo do Campo Seco, da família Pinheiro Can
guçú, situava-se na caatinga baiana, nas terras do atual município de 
Brumado, anteriorment~ denominadlO "Bom Jesus dos Meiras" e 
"Bom Jesus do Campo Seco". Atualmente as terras da fazenda per
tencem à companhia Magnesita S. A., e em ruinas encontra-se o afa
mado e outrora soberbo casarão, lO "Sobrado do Brejo", que ocupou 
lugar de destaque nos fastos baianos. Ele foi o palco, como se sabe. 
de cenas de amor e de gu{"rra que originaram a bem conhecida luta 
entre as famílias Canguçú e Moura, clãs que gozaram de grande po
derio nos sertõ",s baianos. Uma tia do poeta Castro Alves, Pórcia de 
Castro, e Leolino Canguçú, fi'ho de Inocêncio e irmão de Exupério, 
senhores do Sobrado do Brejo, foram as protagon;stas centrais dos epi
sódios de amor e de sangue que foram descritos e historiados, em di
ferentes épocas, por Jorge Amado. Afrânio Peixoto, Pedro Calmon 
e pelo Autor desta comunicação. Narrando a guerra sertaneja com 
dados novos e documentos inéditos, aos quais não tiveram acesso os 
menc'onados escr:tores, foi possive1 ao Autor historiar a luta em seus 
termos reais e verídicos no livro Uma Comunidade Rural do Brasil 
Antigo (Aspectos da .vida Patriarcal no Sertão da Bahia nos séculos 
XVIII e XIX), voI. 9 da co'eção Brasiliana, grande formato, Com
panhia Editora Nacional, São Paulo, 1956 (capítulo "Lutas entre Fa
mílias", págs. 149 a 177). 

Em 1755 teve início a fazenda do Campo Seco. Era de criação. 
e formou-a o seu proprietário, o Familiar do Santo Ofício, Miguel 
Lourenço de Almeida. Morto este em 1785, segundo se supõe, su
cedeu-lhe na propriedade o genro, Antônio Pinheiro Pinto. Falecl?u 
cste em 1822 e seu sucessor foi o filho Inocêncio José Pinheiro Pin-
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to, o qua', por sentimento nativista, segundo se propalou, depois da 
Independência do Brasil acrescentou ao próprio nome o de um felí
deo nordestino, a onça "Canguçú". Passou a se assinar Inocêncio J o
sé Pinheiro Canguçú. Seu herdeiro na direção da fazenda, já então 
denominada 'Brejo do Campo Seco", foi seu filho Exupério Pinheiro 
Canguçú, que faleceu em 1900. 

A família Canguçú só se desfez da fazenda na década 1930-40, 
d::!pois do falecimento das filhas de Exupério, que lá sempre residi
ram. E até então ali, no Sobrado do Brejo, jazia um dos mais ricos 
arquivos fam:Iiais baianos, com centenas de papéis, manuscritos e im
pressas. Envelhecendo, as fi"has de Exupério foram presenteando e 
entré'gando a sobrinhos, amigos e conhecidos, documentos e papeis da 
família, e cartas de parentes, de políticos sertanejos e de figuras ex
ponenciais da política nacional no século XIX. O arquivo foi, então, 
se frac:onando. A propósito, escreveu o sociólogo Gilberto Freyre no 
prefácio à segunda edição de Sobrados e Mucambos, que fora aqui
nhoado com 

"parte consideravel do arquivo dos senhores do Sobrado do 
Brejo, com interessante correspondência ilustrativa do papel de
sempenhado pelo compadrio e pela política de partido na convi
vência patriarcal em nosso país". 

Uma outra rarte do arquivo foi recolhida por um neto de Exu
périoe achava-se em Baurú, neste Estado de São Paulo, em 1955, 
quando ao Autor desta comunicação foi possivel compulsa-Ia, graças 
à gentileza da senhora Hermmgarda Fraga Canguçú. Em Uma Co
munidade Rural vêm citadas as peças lá encontradas. 

Outra e valiosa parcela do arquivo foi arrecadada por um neto 
de Exu;:ério, o engenheiro Oscar Gutierrez Canguçú, o qual entregou 
tudo o que trouxera da Bahia ao seu irmão mais velho, Artur Gutier
rez Canguçú, conhecido engenheiro ferroviário, pai da primeira mu
lher do Autor. Graças, pois, ao parentesco, recebeu o Autor uma 
porção extremamente valiosa dos documentos do Brejo do Campo Se
co, a qual lhe possibilitou escrever Uma Comunidade Rurai. 

Como há,entre certos documentos alguns dados e informações 
qu~ não foram ainda utilizados, aqui alude-se aos mesmos, ainda iné
ditos, e, no intuito de prestar algum serviço aos pesquisadores, neste 
levantamento são arroladas todas as peças do arquivo do Sobrado do 
Brejo que permanecem em poder do Autor, em Campinas (SP). Em 
pas'as intituladas "Arquivo do Sobrado do Brejo, da família Cangu
çú", estão guardados os documentos, os quais se encontram, natural
mente, à disposição dos interessados em conSultá-los. 

Eis 
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1.) - Um folheto impresso intitulado Traslado autêntico 
de todo:J 'os privilégios concedidos pelos Reis destes Reinos e Se
nhorios de Portugal aos Oficiais e Familiares do Santo Ofício da 
Inquisiqão. Impressos' por comissão V! mandado ,dos Senhores do 
Supremo Conselho da Santa e Geral Inquisição, Lisboa, na Ofi
cina de Miguel Manescal, Impressor do Santo Ofício. Ano 
MDCXCI. Este folheto, de 1691, dado a Miguel Lourenço de 
Almeida quando se tornou Familiar do Santo Ofício, encontra
se transcrito, ipsis litteris, in Uma Comunidade Rural, no apên
dice ao capítulo 11, págs. 24 a 32, onde se encontra tambem uma 
fotografia da página de rosto. 

2), - Um manuscrito de cinco pagmas, que os Senhores 
Inquisidores entregaram a Miguel Lourenço de Almeida depois 
de juramento de que se fez "assento por ele assinado no Livro de 
criação dos Familiares e Oficiais da mesma Inquisição, na forma 
do estilo dela". O manuscrito contem as fórmulas e expressões 
empregadas nas diligências e interrogatórios efetuados por Co
missários e Familiares do Santo Ofício. A tinta do manuscrito 
está descorada e a sua leitura é possivel, mas dificil. São os 
termos de abertura e encerramento de inquirições, são palavras 
rituais para juramentos, com promessa de que só se dirá a verda
de e que de tudo se guardará segredo. São perguntas uniformes, 
sempre as mesmas, para o interrogatório de denunciantes, denun
ciados e testemunhas, praxes a serem seguidas ao se lavrar uma 
ata, com a indicação do lugar próprio para o "sinal" ou assina
tura, margens e distâncias a guardar no papel; são expressões sis
tematizadas - "e se ao sobredito Interrogatório não disse nada, 
se põe: disse nada" - modos de indagar, com linguajar ade
quado, do sangue (é de "infecta nação?"), parentesco, inimiza
des, costumes. Enfim, este manuscrito apresenta a norma para 
abertura de processo no Tribunal da Inquisição, E encerra-se com 
o "Termo de Juramento que se dá ao Familiar". No livro Uma 
Comunidade Rural aludiu-se ao presente papel, à pág. 23. Mas 
não foi copiado e permanece inédito. Aqui se apresenta a repro
dução em xerox de uma de suas páginas. 

3). - O título original, em pergaminho, da nomeação de 
Miguel Lourenço de Almeida para Familiar do Santo Ofício da 
Santa Inquisição da Cidade de Lisboa, datado de 1744 e assina
do pelo cardeal Nuno da Cunha, Inquisidor Geral nos Reinos e 
Senhorios de Portugal. Desse título há uma cópia fotográfica no 
livro Uma Comunidade Rural. 

4). - Manuscrito original da comunicação dos "Senhores 
Inquisidores" 
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em 16 de fevereiro de 1764, participando que as "diligências" 
sobre a limpeza de sangue de Ana Francisca da Silva, com quem 
o Familiar se casara, tinham sido aprovadas pelo Santo Ofício 
(citação em a pág. 12 de Uma Comunidade Rural). 

5). - Uma cópia do próprio punho de Miguel Lourenço 
de Almeida de requerimento por ele dirigido à Junta que no mo
mento governava o Brasil, invocando os seus privilégios de Fa
miliar para não "ser constrangido a outros empregos", privilé
gios que o Ouvidor interino da Vila do Rio de Contas e a Cà
mara da mesma Vila não queriam reconhecer. 

Manuscrito sem data, provavelmente de 1761-1766, transcri
to às págs. 10 e 11 de Uma Comunidade Rural. 

6). - Carta original, manuscrita, dirigida por José Joa
quim T. de Novais ao segundo senhor do Brejo do Campo Se
co, Antônio Pinheiro Pinto, em 12 de março de 1808 propondo
se a comprar um bom cavalo de sela cujas qualidades são enu
meradas. Transcrição parcial in Uma Comunidade Rural, pág. 
253. 

7). - Carta manuscrita de 4 de agosto de 1826 dirigida 
a Inocêncio Pinheiro Pinto (ainda não havia acrescentado "Can
guçú" ao nome) por Manuel Moreira e Rebordos sobre ques
tões de dívidas e sobre a tentativa de reconciliação entre paren
tes desavindos. Transcrição in Uma Comunidade Rural, págs. 
357 e 358. 

8). - Uma copIa do próprio punho do missivista, da carta 
dirigida por Inocêncio José Pinheiro Canguçú ao capitão Fran
cisco Gabriel Augusto, proprietário da fazenda da Maravilha, da
tada de 12 de fevereiro de 1853 e na qual ameaça enxotar o ga
do que fosse encontrado em suas terras até a porta da casa do 
destinatário. Transcrição in Uma Comunidade Rural, págs 51 e 
52. 

9). - Dois livros manuscritos, valiosíssimos, que três ge
rações usaram para a contabilidade agrícola, pastoril e comer
cial, e ainda para o registro de informações de vária natureza li
gadas à vida social e econômica. Um, o Livro de Razão, com 
195 páginas, iniciado por Antônio Pinheiro Pinto em 1794, foi o 
diário de contas correntes, o livro de "Razão e clarezas", de 
assento de operações agrícolas, pastoris e comerciais, de registro 
de compra e venda, e ainda memorial de fatos e datas. O outro, 
mais delgado, o Livro do Gado, contem 57 folhas e foi iniciado 
em 8.1.1755 por Miguel Lourenço de Almeida. Ambos os li
vros foram descritos no capítulo intitulado "Os 
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Seco", de Uma Comunidade Rural, págs. 109 e 116. Entretan
to, há no segundo livro manuscrito, o do Gado, assentamentos até 
agora inéditos. São os referentes ao Tribunal dos Ausentes de 
Vila da Barra, no antigo sertão de Rodelas, cujo cartório Miguel 
Lourenço arrematara, exercendo o ofício de meados de 1742 até 
janeiro de 1743, quando regressou a Lisboa, onde, em 20 de mar
ço de 1744, obteve, como se viu acima, o título de Familiar do 
Santo Ofício da Inquisição. E neste ponto aproveita-se a ocasião 
para se acrescentar um novo dado à vida desse Familiar do San
to Ofício. Pesquisando no Arquivo Nacional da Torre do Tom
bo, em Lisboa, em fevereiro de 1969, no livro 109, Chancelaria 
de D.João V, à página 214 verso, o Autor encontrou a "Provi
são de Tabelião e Escrivão dos Órfãos da Povoação da Barra do 
RIO Grande, sertão do Rio de São Francisco, em nome de Miguel 
Lourenço de Almeida, que "oferecera" a El-Rei "cento e trinta 
mil réis de donativo" para servir por 3' anos, sucedendo a José 
Gomes Vieira. É a confirmação do que fora escrito em Uma 
Comunidade Rural. De posse do título de Familiar, em 20 de 
fevereiro de 1744, Miguel Lourenço obteve em 11 de dezembro 
de 1744 a Provisão de Tabelião e como escrivão dos Órfãos re
gressou ao sertão do Rio São Francisco - dado então ignorado 
- servindo o mesmo ofício que antes servira, na mesma Vila da 
Barra do Rio Grande. 

Outra nova informação, e esta referente a Antônio Pinheiro 
Pinto, o segundo senhor do Campo Seco, pode ser aqui acres
centada. No livro 65, página 16 verso, Chancelaria de D. Maria 
I, encontra-se registrada a "Carta de confirmação da Patente de 
Capitão de uma das Companhias do Arraial do Caetité, do Re
gimento de Milícias de Cavalaria da Vila de Nossa Senhora do 
Livramento das Minas do Rio das Contas - Em 23 de março 
de 1801". Em Uma Comunidade Rural houve refe:'ê:lcia ao posto 
militar e agora acrescenta-se o registro no livro da Chancelaria 
de D. Maria I. 

Os dois Livros manuscritos do Brejo do Campo Seco são de 
extraordinária valia pelos informes que apresentam. Os assenta
mentos sobre o Tribunal dos Ausentes da Vila da Barra, até ago
ra inéditos, referem-se aos recebimentos de quantias pagas por 
credores de pessoas falecidas e então inventariadas; qmmtias pro
venientes da arrematação de negros escravos pertencentes aos de
funtos e tambem ao Tribunal dos Ausentes; quantias devidas pela 
venda de fazenda de mortos inventariados. O período compre
endido vai de 3 de julho de 1742 a 28 de janeiro de 1743. Den
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res, aparecem os nomes de Antônio Martins Prata (escrivão an
tecessor de Miguel Lourenço, no primeiro período), José Gomes 
Pereira, Antônio Correia de Sousa, padre João Correia, João 
Martins, Miguel Gonçalves Coelho, Manuel Furtado, Antônio J 0-

sé de Sousas, compadre Leitão (?), Antônio Gonçalves Pereira, 
um Peixoto (?), um Pedro (?), Manuel Gonçalves, capitão Teo
tônio de Caldas, Domingos Geraldo Peixoto, Manuel Gonçalves 
da Fonseca, Antônio Tibúrcio fiador de fulano de Morais Sar
mento (?), José Gomes, Manuel de Sousa. Ao todo, são 25 as
seútamentos ou registros de recebimentos, sendo o último o se
guinte: 

"Aos 28 de janeiro de 1743 remeti para Per
nambuco todas as quantias por mim assentadas con
signadas neste livro pertencentes aos ausentes que 
se acharem (?) remetidas por mim e destas tirei as 
minhas contagens e do escrivão que ficaram líqui
dos para a remessa um conto seiscentos e cinquen
ta e oito mil e cento e setenta e três réis e com as 
tais qU3ntias foram os mesmos inventários cuja 
quantia há de dar conta o sargento mor Leite Pei
xoto (?)... de mim a receber para a remeter e 
para clareza e memória fiz esta declaração e só da
rei conta do qU3nto se assentar e receber desta fo
lha em diante. Barra, 28 de janeiro de 1743. FOI 
1658173 réis. Miguel Lourenço de Almeida". 

A página que contem os dois últimos assentamentos é aqui 
apresentada em xerox. 

10). - Folheto impresso de 8 páginas, intitulado "Compro
misso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia fundada na 
Vila de Caetité debaixo da invocação de Nossa Senhora da Sau
de e Glória Protetora da Casa. Confirmado pelo Excelentíssimo 
Presidente da Província em conformidade da Lei Provincial de 
25 de fevereiro de 1839 sob número 93, no ano de 1844. Bahia, 
Tipografia de Epifânio José Pedrosa, Rua do Pão-de-ló casa nú
mero 37, 1844". Ao alto da página de rosto, à tinta, lê-se que 
"Ao Irmão fundador Exupério Pinheiro Canguçu pertence este 
Compromisso". Há, deste Compromisso, citação, sem reprodu
ção integral, in Uma Comunidade Rural, págs. 201 e 202. 

11). - Cópia manuscrita ,Ieita por Exupé:io Canguçú de 
carta por ele dirigida em 5 de fevereiro de 1845 ao concunhado 
fazendeiro Manuel Justiniano de Moura e Albuquerque sobre os 
rumos tomados pelos lamentáveis acontecimentos que provoca
ram a luta entre as famílias Canguçú e Moura. Há transcrição in 
Uma 
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12). - Carta autógrafa do fazendeiro Manuel Justiniano de 
Moura e Albuquerque, de 8 de fevereiro de 1845, dirigida a Exu
pério Pinheiro Canguçú em resposta à carta a ele dirigida por 
Exupério em 5 do mesmo mês e ano. Versa sobre a luta entre 
as suas famílias. Há transcrição in Uma Comunidade Rural, pág. 
164. 

13). - Cópia manuscrita da carta de 1 de novembro de 
1846 escrita por Auta Rosa Meira de Moura e Albuquerque (mu
lher de Manuel Justiniano) ao seu pai Antônio de Sousa Meira, 
que era cunhado de Inocêncio Canguçú. Ela procura defender o 
marido e acusa os parentes da família Canguçú. Transcrição in 
Uma Comunidade Rural, págs. 163 e 164. 

14). - Documento original, manuscrito, de 4 de outubro 
de 1847, assinado pelo escrivão de Caetité, notificando Exupério 
Pinheiro Canguçú de que o Sumário contra o fazendeiro Manuel 
Justiniano de Moura e Albuquerque, e outros, fora declarado nu
lo pelo Juiz Municipal do Termo de Caetité. Transcrição in Uma 
Comunidade Rural, pág. 174. 

15). - Cópia manuscrita, de 1847, da queixa-crime apre
sentada por Exupério Canguçú contra Manuel Justiniano de Mou
ra e Albuquerque e outros, que assaltaram a casa onde o fazen
deiro se encontrava, no sítio do Condado, com o intento de ma
ta-lo. Transcrição in Uma Comunidade Rural, págs. 171 a 173. 

16). - Manuscrito original da notificação endereçada a 
Exupério Canguçú, datada de 30.9.1847, cientificando que fora 
anulado o processo por ele movido contra Manuel Justiniano de 
Moura e Albuquerque. Transcrição in Uma Comunidade Rural, 
pág. 174. 

17). - Cópia manuscrita feita por Exupério Canguçú em 
1850 da sentença absolutória proferida pelo juiz de Caetité, Pru
denciano de Brito Teixeira, a favor de Manuel Justiniano de Mou
ra e Albuquerque e de seu escravo José Gago, no processo-crime 
que lhes movera o mesmo Exupério, por assalto e tentativa de 
morte, um dos episódios da luta entre Canguçús e Mouras. Trans
crição in Uma Comunidade Rural, pág. 177. 

18). - Cópia manuscrita do punho de Exupépio Pinheiro 
Canguçú de um bilhete por ele enviado a um irmão-maçom pro
metendo cessar as hostilidades contra os Mouras. Transcrição in 
Uma Comunidade Rural, pág. 177. 

19). - Um 
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ticas da Província da Bahia, Bahia, 1889. Este exemplar achava
se em poder do advogado baiano Antônio Rizério Leite e por ele 
foi ofertado ao Autor. Pertenceu a Exupério Pinheiro Canguçú, 
que nele é citado, e em várias de suas folhas há o sinete de Exu
pério. 

20). - Manuscrito de uma peça dramática denominada "O 
Judas", contendo apenas o papel de um dos comparsas, a 'Parte 
do Capitão". Do século XIX, provavelmente. Alusão in Uma 
Comunidade Rural, rodapé da pág. 66. 

21). - Manuscrito que é o 'convite" ao Eleitor Exupério 
Canguçú para compor, em 19.3.1848, a Junta de Qualificação 
de Eleitores de Caetité. Assina Manuel José da Silva, "Juiz de 
Paz segundo votado do Distrito da Matriz". Transcrição in Uma 
Comunidade Rural, pág. 64. 

22). - O certificado de aquisição de ações, pelo "Tenente 
Coronel E. Pinheiro Canguçu of Caetite Brazil", da "Paraguas
su Steam Tram-road Company Limited", 1867. Seriam 15 ações 
do valor de 20 libras cada uma. Fotografia do certificado e alu
são in Uma Comunidade Rural, págs. 377 e 378. 

23). - Um exemplar do tomo quinto da obra Supplement 
au Dictionnaire de Chymie, de M .H.Struve, Neuchatel, Impri
merie de la Société Typographique, 1789, livro que antes de per
tencer a Exupério Canguçú fez parte da biblioteca do médico 
baiano Francisco Sabino Alves da Rocha Vieira, principal pro
motor da revolução que passou à história com o seu nome, "Sa
binada". Na página de rosto encontra-se a sua assinatura: "F. 
Sabino". Há ainda um exemplar em inglês, ao qual falta a pá
gina de rosto, do Robinson Crusoe, de Daniel de Foe. Pertenceu 
a Exupério Canguçú, igualmente. 

24). - Fotografia original, tirada no século XIX, de Um
gelina Meira Canguçú, mulher de Exupério Canguçú; reprodu
ções de fotografias originais de Exupério Canguçú, Auta Rosa 
Meira de Moura e Albuquerque; fotografias de quatro filhas de 
Exupério e do filho do mesmo Exupério, o dr. Antônio Pinhei
ro Canguçú; fotografia de Isabel Gutierrez Canguçú, mulher de 
Antônio Canguçú e ainda fotos do Sobrado do Brejo, já em rui
nas, tiradas no século XX. 

25). - Certidões extraidas em Portugal e fornecidas pelo 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo referentes ao batismo de 
Miguel Lourenço de Almeida (14. 10. 1708) e a peças do pro
cesso de habilitação no Santo Ofício do mesmo Miguel Lourenço 
de Almeida (maço onze, número 191 da coleção Habilitações do 
Santo 
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(26). - Cópia fotostática da "Lista de Família" preenchi
da por Exupério Pinheiro Canguçú quando do "Recenseamento 
Geral do Império do Brasil" em 1872 (24 de novembro), con
tendo a relação dos moradores do Sobrado do Brejo, a família 
de Exupério, agregados e escravos. 

Encontram-se em poder do Autor as dragonas e um botão 
dourado da farda de gala de coronel da Guarda Nacional, de 
Exupério Pinheiro Canguçú. Como tambem a molheira da lou
ça "Copeland" do Sobrado do Brejo (fotografia in Uma Comu
nidade Rural) e as seguintes jóias que pertenceram a Umbelina 
Meira Canguçú, mulher de Exupério: uma corrente de ouro com 
um medalhão também de ouro, que se abre e ostenta no inte
'rior o retrato em esmalte de Exupério, e um anel de ouro com 
um brilhante encontrado nas terras do Brejo do Campo Seco e 
lapidado na Holanda. 

* * 
* 

INTERVENÇÕES. 

Da prof.a Dulce Helena Alvares pessoa Ramos (FFLCH/USP). 

Pergunta: como se explica o surgimento da lenda em relação ao 
romance de Pórcia de Castro, tia de Castro Alves? 

* 
Da Prota Altiva PUatti Balhana (UFPr.) 

Indaga: o Autor encontrou na documentação do Brejo do Cam
po Seco os livros de receita e despesa? 

Esses livros vêm sendo usados ultimamente para estudos de eco
nomia de fazendas, como o fez Tú[o Halperin Danglú em relação a 
uma fazenda do norte da Argentina. 

* 
Da Prota Nilce Apparecida Lodi (FFCL de São José do Rio Preto. 
SP) 
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RESPOSTAS DO PROFESSOR L YCURGO DE CASTRO 
SANTOS FILHO. 

À Prof.a Dulce Helena Alvares Pessoa Ramos. 

DIsse: o principal artífice do romance de Pórcia de Castro foi 
Afrânio Peixoto que em seu romance Sinhazinha, após colher o fol
clore, digamos assim, do caso amoroso no sertão da Bahia, tramou 
uma história inverídica, a qual está até filmada e dramatizada. 

* 
À Prota Altiva Pilatti Balhana. 

Declara que há, realmente, uma série ·enorme de preços de uti
lidades, dos alimentos, dos animais, no Livro de Razão do Brejo do 
Campo Seco, dados esses que permitiram o levantamento econômico 
da região no tempo considerado. 

* 
À Prof.a Nilce Apparecida Lodi. 

Informa que não há referência nos papeis e livros comerciais ao 
imposto sobre o abate de gado. Apenas há referências ao dízimo de
vido 
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