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Nesta comunicação falamos sobre a história externa da língua geral do sul da Bahia entre 1750 e 1870, 
levantando algumas hipóteses de como teria se dado o seu desaparecimento nesse período, 
considerando nomeadamente um aspecto particular desse processo: a sua articulação com a ocupação 
social do território e com os direitos de propriedade. Com o início da prosperidade da lavoura cacaueira – 
nas antigas Capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro –, houve um forte movimento de migração sertaneja 
para a região costeira em questão, causando a luta entre sertanejos (principalmente do sexo masculino, 
conhecidos como “jagunços”) e nativos (índios, mamelucos e brancos pobres) pela posse das terras nas 
quais viriam a ser plantadas as grandes lavouras cacaueiras, tendo como consequência o genocídio dos 
que já ocupavam tais terras há, pelo menos, dois séculos (pelo que se deve levar em conta a questão dos 
direitos de propriedade aí envolvidos) e o seu respectivo glotocídio, determinando o desaparecimento da 
língua geral do sul da Bahia, ao mesmo tempo em que introduzia a língua portuguesa na região, já 
reestruturada em sua variedade brasileira. 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este paper, apresentado no Workshop Internacional “A Propriedade na construção do 

Império Português”, realizado no âmbito do Projeto “Lands Over Seas: Property Rights 

in the Early Modern Portuguese Empire”, tem como objetivo estabelecer uma análise 

interdisciplinar, abordando, ao mesmo tempo, um tema típico da ciência história (os 

direitos de propriedade sobre territórios) e um tema típico da ciência linguística (a 

morte de línguas e a substituição de uma língua por outra em determinado território). 

Esta interdisciplinaridade se justifica porque, neste caso específico, os direitos de 

propriedade referem-se ao mesmo território onde se deu a morte de uma língua e a sua 

substituição por outra, dentro do mesmo recorte temporal: o sul da Bahia (antigas 

Capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro), no período compreendido entre 1750 e 1870. 

                                                 
1
 Este paper é o resultado da relação feita entre o tema do artigo “Migração e glotocídio: o ocaso de uma 

língua geral” (Argolo 2013, cf. referências) e o tema do Workshop internacional “A Propriedade na 
construção do Império Português”, no âmbito do projeto “Lands Over Seas: Property Rights in the Early 
Modern Portuguese Empire”, coordenado pelo Prof. Dr. José Vicente Serrão, do Centro de Estudos de 
História Contemporânea (CEHC) – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). 

2
 Nº do processo: 3465-13-6. 



A propriedade na construção do Império Português | Property in the making of the Portuguese Empire 

 

3 

 Desse modo, serão feitas algumas considerações sobre a instituição de direito de 

propriedade denominada “sesmaria”, assim como sobre o seu uso no sul da Bahia pelos 

donatários das capitanias que compunham a região. 

 Em seguida, serão apresentados trechos de documentos nos quais se tem a 

evidência de que sesmarias realmente foram doadas nas antigas Capitanias de Ilhéus e 

de Porto Seguro, inclusive a índios, após a expulsão dos jesuítas em 1759, pelo Marquês 

de Pombal, assim como evidências de que, de fato, se falava a língua geral no sul da 

Bahia.  

Com base em outros historiadores e sociólogos, explicaremos como as sesmarias 

foram expropriadas de seus antigos donos, para, na sequência, apresentarmos outra 

explicação, já de caráter linguístico, referente à maneira como a língua geral do sul da 

Bahia foi extinta e como o português brasileiro foi introduzido e tornado majoritário na 

região que veio a ser conhecida como “Zona do Cacau”. 

1. AS SESMARIAS: ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES 

Devido à experiência, em grande parte bem-sucedida, nas ilhas oceânicas do Império 

Atlântico Português e, ademais, como uma maneira de contornar o choque de 

interesses territoriais resultante dos direitos previstos nas bulas papais, que favoreciam 

à Igreja, e nas ordenações do reino, que favoreciam à Coroa Portuguesa – ambas com 

validade sobre o solo do Brasil recém-achado (Nozoe 2006) –, a principal instituição de 

direito de propriedade transposta para a nova colônia americana, em 1534, dentro do 

espectro mais amplo das capitanias hereditárias, foi a sesmaria – cuja origem está em 

um édito português de 1375, já aplicado na colonização da região sul de Portugal 

(Serrão 2010) –, por reunir a vantagem da experiência nas ilhas oceânicas e por ser um 

caminho jurídico paralelo às bulas papais e às ordenações do reino. Assim, Nozoe 

(2006), citando Lima (1988), afirma que “inevitável se tornava a transplantação do 

instituto das sesmarias, para a terra achada por Cabral, suposto que meio legal diverso 

não havia para o povoamento da imensa gleba, ainda inviolada” (Lima 1988:36 apud 

Nozoe 2006: 590). 
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 Desse modo, as sesmarias vieram a ser um valioso instrumento de povoamento 

e aproveitamento dos solos da nova colônia – principalmente se considerada a sua 

vastidão –, constituindo-se na instituição jurídica através da qual os donatários das 

capitanias hereditárias deveriam doar extensões generosas de terra a indivíduos do seu 

círculo de influência, no intuito de torná-las produtivas dentro de um prazo médio de 5 

a 10 anos, principalmente por meio da plantação de canaviais e da respectiva 

implementação de engenhos para a produção de açúcar. 

1.1 AS CAPITANIAS DE ILHÉUS E DE PORTO SEGURO 

É neste contexto que Francisco Romero – a mando de Jorge de Figueiredo Correa, que 

não saiu de Portugal – e Pero do Campo Tourinho aportaram no Brasil, no intuito de 

assumir, respectivamente, a Capitania de Ilhéus (com 50 léguas de costa) e a Capitania 

de Porto Seguro (com 60 léguas de costa), assim como de fundar a Vila de São Jorge de 

Ilhéus e a Vila de Porto Seguro, cabeças das referidas capitanias. 

 Jorge de Figueiredo Correa, mesmo não saindo de Portugal, doou sesmarias na 

Capitania de Ilhéus – nas quais foram plantados os primeiros canaviais do Brasil –, a 

exemplo das doações feitas a Mem de Sá, a Fernando Álvares de Andrade e a Lucas 

Giraldes, tendo os três erigido engenhos de açúcar em suas glebas. Ao longo do século 

XVI, a capitania experimentou algum progresso econômico no âmbito da economia 

canavieira, considerando-se os nove engenhos de açúcar que, nela, chegaram a 

funcionar simultaneamente (Tavares 2008: 97).  

 Diferente foi o caso de Pero do Campo Tourinho, que não só foi para o Brasil 

tomar posse da Capitania de Porto Seguro, como ainda levou consigo sua esposa e seus 

filhos, depois de vender tudo o que possuía em Portugal. Assim como Jorge de 

Figueiredo Correa, Pero do Campo Tourinho doou sesmarias, a exemplo da que foi 

transmitida ao primeiro duque de Aveiro, que, nela, erigiu um engenho de açúcar 

(Tavares 2008: 95). Em 1546 – após reunião feita com sesmeiros, religiosos e alguns 

estrangeiros, entre estes franceses e espanhóis, por mais estranho que isto pareça –, 

Pero do Campo Tourinho foi acusado de heresia pelo juiz ordinário do Cível, Pedro 

Escórcio Drumond, com a justificativa de que ordenava aos seus subordinados que 

trabalhassem em dia santo. Devido a este episódio, em 1547, teve de voltar para Lisboa, 
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no intuito de defender-se perante o Tribunal do Santo Ofício, no qual foi absolvido, 

embora não tenha conseguido permissão para voltar ao Brasil.  

A partir de 1549, quando passa a vigorar o regimento de Tomé de Souza, são 

doadas aos sesmeiros, de maneira geral, extensões de terra adicionais às que já 

possuíam, para que, além de engenhos de açúcar, construíssem torres e fortes. Nozoe 

(2006) afirma que este seria o principal fator a marcar a diferenciação do regime 

sesmarial no Brasil em relação a outros domínios portugueses, adaptando-o à vastidão 

do território e dando origem ao grande latifúndio (Nozoe 2006; Serrão 2010). De fato, 

na Madeira e nos Açores, o período de doação de sesmarias encerrou-se muito mais 

rapidamente, pois mais rapidamente se esgotaram as terras virgens disponíveis para 

este fim (Serrão 2010). 

1.1.1 Sob a égide do Marquês de Pombal, em 1754, depois de a posse da Capitania de 

Ilhéus ter passado por diversas mãos – fato que, por sua vez, gerou demoradas disputas 

judiciais –, foi restituída à Coroa, que a integrou à Capitania da Bahia. Situação 

semelhante ocorreu com a Capitania de Porto Seguro, inclusive no que se refere a 

disputas judiciais relativas à sucessão dos donatários, tendo sido restituída à Coroa em 

1759 e também vindo a ser integrada à Capitania da Bahia (Tavares 2008: 96-97). 

1.2 A QUESTÃO DA TERRA 

No contexto das reformas pombalinas, expressas no seu conhecido Diretório, que 

passou a vigorar no Estado do Brasil em 1758, muitas aldeias indígenas foram elevadas 

à condição de vila, tendo sido reservadas aos índios de boa parte delas, segundo Mott 

(2010), uma sesmaria com a extensão de uma légua em quadra (Mott 2010: 237-238), a 

exemplo do que aconteceu na Vila de Barcelos, na Capitania de Ilhéus. Isto pode ser 

constatado em Vilhena, que esteve na região entre 1798 e 1799, quando diz que “Uma 

grande parte das terras dadas por sesmaria aos índios acha-se arrendada a diversos 

brancos, que por ali habitam” (Vilhena 1969 [1798-1799]: 498). De acordo com Mott 

(2010), a garantia de posse da terra, através da sesmaria, foi a maneira que a Coroa 

Portuguesa encontrou para atrair os índios, dos matos, para as vilas e, assim, 

sedentarizá-los, certamente com a intenção de utilizar sua mão de obra 

permanentemente.  
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No caso da Vila de Olivença, Mott (2010), baseado em Baltazar da Silva Lisboa 

(1798), afirma que os índios não só possuíam a sesmaria de uma légua em quadra, 

como, através do usocapião, ainda se apropriaram de outras duas léguas, que não 

confirma se eram quadradas. Vejamos o que diz o próprio Baltazar da Silva Lisboa: “(...) 

estendiam a sua légua até as vizinhanças do rio Aqui, abrangendo mais de duas léguas 

das que lhes foram dadas na criação da vila” (Lisboa 1798 apud Mott 2010: 238).  

 Sobre a Vila de Santarém (ou Serinhaém), mais uma vez são esclarecedoras as 

palavras de Baltazar da Silva Lisboa, a respeito da sesmaria de uma légua em quadra 

doada aos índios: “Deu-se uma légua de terras em quadra aos índios de Santarém, da 

qual uma parte a trazem arrendada a vários portugueses que com seus escravos 

constituem uma povoação de 350 pessoas” (Lisboa 1799: 115 apud Mott 2010: 239). As 

duas últimas vilas citadas também pertenciam à Capitania de Ilhéus. 

1.3 A QUESTÃO DA LÍNGUA  

Foi sobre o chão sesmeiro que a sociedade colonial do sul da Bahia começou a dar os 

seus primeiros passos e a abrir os seus primeiros caminhos na mata fechada da região, 

caminhos estes que, desde sempre, não cessaram de se encontrar e de se entrelaçar. 

 Em um destes entrelaçamentos, os tupinambás3 e os portugueses geraram uma 

população mameluca bilíngue em tupinambá L1 e português L24, cujo resultado foi a 

formação de uma nova variedade linguística do tupinambá, característica do contexto 

colonial, que ficou conhecida como língua geral. 

O seu uso deu-se em um contexto multilíngue e, por este motivo, possivelmente 

como língua franca, inferência que é reforçada se considerarmos a grande extensão de 

sua utilização no sul da Bahia, tendo sido falada desde o setor setentrional da Capitania 

de Ilhéus, ao setor meridional da Capitania de Porto Seguro, como podemos constatar 

em documentos expostos por Lobo et al (2006) e por Mott (2010).  

                                                 
3
 Usamos conscientemente o termo “tupinambás”, sem letra inicial maiúscula e com flexão de plural. 

Além desta observação, ressaltamos que outras etnias indígenas, obviamente, habitavam a região, a 
exemplo dos gueréns, aimorés e mongoiós. O nosso estudo, entretanto, tem como foco os tupinambás. 

4
 “L1” refere-se a “língua materna”; “L2” refere-se a “segunda língua”. 
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No primeiro deles, datado de 1757 e relativo à Vila de São José da Barra do Rio 

de Contas, lê-se que neste lugar havia “1.060 pessoas de comunhão, dos quais 33 índios 

de língua geral” (Vigário Menezes 1757 apud Mott 2010: 212).  

No segundo, relativo à Vila de Olivença, em 1794, consta a solicitação para que 

Antônio da Costa Camelo, então Ouvidor Interino da Comarca de Ilhéus, provesse 

Manuel do Carmo de Jesus no cargo de Diretor de Índios, alegando como principal razão 

para tal o fato “(...) de ser criado naquela vila e saber a língua geral de índios para 

melhor saber ensinar” (Lobo et al 2006: 609). 

No terceiro, datado de 1804, além da reiteração do uso da língua geral na Vila de 

Olivença, temos ainda novos registros de seu uso em outras vilas e também em aldeias, 

como é o caso das vilas de Barcelos e de Santarém (ou Serinhaém) e das aldeias de 

Almada e de São Fidélis: “Pelo que toca ao temporal, usam geralmente os índios de 

Olivença, Barcelos e Santarém e os das aldeias de Almada e São Fidélis, do idioma 

português, tendo-se extinguido entre eles o uso da língua antiga, vulgarmente chamada 

língua geral” (Ouvidor Maciel 1804 apud Mott 2010: 224). 

No quarto e último, também datado de 1804, temos o registro do uso da língua 

geral na Capitania de Porto Seguro, mais especificamente na Vila do Prado. Este registro 

é extremamente significativo, porque atesta o uso da língua geral como L1, sendo o 

português aprendido posteriormente, como L2: “[Os índios] são civilizados no nosso 

idioma, mas a língua geral do seu natural nunca perdem, porque aprendem logo no 

berço” (Ouvidor de Porto Seguro 1804 apud Mott 2010: 224). 

1.3.1 A Aldeia de São Fidélis situava-se no extremo norte da Capitania de Ilhéus, 

enquanto a Vila do Prado situava-se no extremo sul da Capitania de Porto Seguro. As 

demais vilas e aldeias (Santarém [ou Serinhaém], Barcelos, São José da Barra do Rio de 

Contas, Almada e Olivença – na ordem geográfica norte-sul) estavam localizadas entre 

estes dois extremos, ao longo das duas capitanias. 

1.4 A CHEGADA DO CACAU E AS SUAS IMPLICAÇÕES TERRITORIAIS E LINGUÍSTICAS 

Em trabalho anterior (Argolo 2011), durante a leitura dos documentos que utilizamos 

para obter o perfil sociolinguístico das duas capitanias do sul da Bahia, apenas em um 



A propriedade na construção do Império Português | Property in the making of the Portuguese Empire 

 

8 

único – e uma única vez – foi feita menção ao plantio de cacau, ainda assim em meio a 

outras colheitas, como a de mandioca, de café, de algodão e de cana. Neste documento, 

Vilhena, seu autor, refere-se à Vila Verde, na Capitania de Porto Seguro – mais 

especificamente à fazenda Traípe, de propriedade dos monges beneditinos, localizada 

às margens do rio Mujiquiçaba, três quartos de légua acima de Vila Verde –, não 

assinalando a produção de cacau nas demais vilas e aldeias, tanto da Capitania de Porto 

Seguro, quanto da Capitania de Ilhéus, como se pode constatar no seguinte trecho: 

“Subindo pelo rio (...), se acha uma fazenda dos monges beneditinos (...), e existe nela 

um religioso fazendeiro com 11 escravos, que presentemente lavram nelas mandiocas, 

café, cacau, algodão, legumes, e algumas canas” (Vilhena 1969 [1798-1799]: 522). Ainda 

segundo o autor, tal produção tinha como destino a Vila de Porto Seguro. 

 Na ocasião em que Vilhena escreveu suas cartas – entre 1798 e 1799 –, o cacau 

possuía pouca importância no cenário colonial, certamente porque a sua introdução em 

solo baiano ainda era recente, datada de 1746, pouco mais de 50 anos antes, quando o 

suíço Frédéric Louis Warneaux trouxe a primeira muda do Estado do Maranhão e Grão-

Pará, plantando-a na fazenda Cubículo, situada à margem direita do rio Pardo, na 

Capitania de Ilhéus, onde hoje se encontra a cidade de Canavieiras (Tavares 2008: 365; 

Santos 1957: 44).  

Contudo, a visita de Vilhena à Capitania de Ilhéus não deve ter sido das mais 

morosas, pois, de acordo com a informação de Santos (1957: 44-45), em 1783, a lavoura 

cacaueira já começava a dar sinais de progresso na capitania, com mais de 400.000 pés 

plantados, demonstrando que, pelo menos em termos locais, o cacau já começava a 

ganhar importância. O professor de grego, entretanto, sequer aborda a existência de 

pés de cacau em toda a Capitania de Ilhéus, apenas mencionando um plantio tímido em 

Vila Verde, na Capitania de Porto Seguro, como já foi mencionado.  

Santos também transcreve o trecho de um relatório escrito pelos 

administradores provisórios da Bahia no mesmo ano de 1783, a respeito dos tais 

400.000 pés de cacau e do progresso que a região sul da Bahia começava a 

experimentar: “Nos dois anos que se seguiram a estas ordens (...), mudou muito o 

estado da comarca”, referindo-se à Capitania de Ilhéus, e é o próprio Santos quem 
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completa, afirmando que “Daí para cá a produção do cacau só fez aumentar (...)” 

(Santos 1957: 45).  

Dessa maneira, de acordo com os depoimentos expostos acima, podemos 

concluir que, de 1746 – quando chegou o primeiro pé de cacau à Capitania de Ilhéus –, 

até o fim da década de 1770, a lavoura cacaueira não logrou grandes progressos. 

Somente a partir do início da década de 1780, como demonstram as palavras dos 

administradores provisórios da Bahia, a lavoura do cacau inicia o seu processo de 

ascensão.  

 Tomando, então, o início da década de 1780 como marco que delimita o começo 

do progresso econômico da região, tendo como um de seus principais esteios a lavoura 

cacaueira, consideraremos também esta data como a que marca o início do processo de 

migração dos sertanejos – seja do interior da Bahia, seja de outros estados do nordeste, 

principalmente de Sergipe – para o sul da Bahia.  

1.4.1 Estes sertanejos foram afugentados de suas terras pela seca, ao mesmo tempo em 

que foram atraídos para o sul da Bahia pelas notícias de prosperidade da lavoura do 

cacau e, principalmente, pela existência de grandes extensões de terra “sem dono”, à 

espera de alguém que lá chegasse para desbravá-las e plantar os pés dos quais 

brotavam frutos dourados como ouro. 

 Assim, nas décadas seguintes, migrantes sertanejos das mais variadas 

procedências – e todos, ou quase todos, falantes do português brasileiro popular (cf. 

Ribeiro 2004 [1995]) – partiram para as Capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro, em 

lombos de burro e até mesmo de pés no chão, na esperança de garantir o seu quinhão 

das terras férteis daquela região. 

Entretanto, as terras “sem dono”, na verdade, o tinham; donos estes que, em 

sua grande maioria, eram índios tupinambás, mamelucos (dos quais muitos eram 

sesmeiros desde as reformas pombalinas) e brancos pobres (dos quais muitos eram, 

possivelmente, herdeiros – ou compradores, na mão destes herdeiros – das sesmarias 

concedidas por Jorge de Figueiredo Correa e por Pero do Campo Tourinho no século 

XVI, ou arrendatários das sesmarias dos índios no século XVIII). 
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Devido à extensão de seu uso e ao seu possível caráter de língua franca – 

consequência do multilinguismo da região –, podemos inferir que esta população de 

índios, mamelucos e brancos pobres era falante, principalmente, da língua geral. 

1.4.2 O CONFRONTO  

Os sertanejos, ao chegarem ao sul da Bahia e ao se depararem com os nativos do lugar, 

partiram para cima de suas terras, tendo como consequência o conflito entre nativos e 

sertanejos. Estes – jagunços que se tornaram célebres nos livros de Jorge Amado pela 

boa pontaria – desencadearam o processo de dizimação e expulsão dos índios 

tupinambás, mamelucos e brancos pobres que ocupavam as terras tornadas alvo de sua 

cobiça. Santos, mais uma vez, nos serve de fonte, baseado agora em um estudo, na 

ocasião ainda um manuscrito inédito, de autoria de João Batista Alves de Macedo, no 

qual lemos que a prosperidade, em termos econômicos, da zona do cacau “(...) foi, em 

boa parte, forjada pelo sertanejo e pelo nordestino, vindos do interior da Bahia e de 

outros Estados, especialmente Sergipe, donde a inclemência da seca os tangia em busca 

de melhor acolhida em terras mais férteis e dóceis, como as da zona sul da Bahia (...)” 

(Macedo s/d apud Santos 1957: 45). 

 E continua fazendo uso das palavras de João Batista Alves de Macedo, quando 

este diz que “Os jagunços, apesar de proscritos pela justiça e assalariados por 

aventureiros, sequiosos de fortuna fácil, foram, também, responsáveis pelo 

desbravamento das matas do cacau, exterminando os indígenas (...)”, pois foram estes 

que, “(...) desde os primeiros séculos, constituíram um entrave à penetração do 

povoamento e aproveitamento dos inesgotáveis recursos econômicos da ubérrima 

região” (Macedo s/d apud Santos 1957: 45). Acrescentamos nós que, no momento da 

chegada dos sertanejos ao sul da Bahia, não apenas os indígenas foram um “entrave” à 

tomada de posse da região, mas, também, os mamelucos e brancos pobres, como aliás 

já se disse acima. 

 Este processo de extermínio e expulsão dos índios, mamelucos e brancos pobres, 

no intuito de tomar suas terras, foi, provavelmente, o principal motivo da extinção da 

língua geral do sul da Bahia, pois, com a morte de grande parte de seu povo e a 
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expulsão dos seus falantes – que fugiram para as matas virgens que restaram –, a língua 

geral falada por eles sofreu um forte e profundo golpe.  

 Desse modo, ao dizimarem e expulsarem de suas terras a população autóctone, 

falante da língua geral, os sertanejos se tornaram os principais agentes da extinção 

desta língua no sul da Bahia. 

1.5 A INTRODUÇÃO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO POPULAR NA ZONA DO CACAU 

Não podemos atribuir, entretanto, a extinção da língua geral do sul da Bahia apenas à 

migração dos sertanejos para esta região, pois, como constatamos na documentação 

utilizada no perfil das vilas e aldeias das Capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro (Argolo 

2011), desde 1758, as reformas pombalinas começaram a atuar na região. É verdade, 

como percebemos no caso da Vila de Olivença – na Capitania de Ilhéus –, em 1794, que, 

em termos linguísticos, o Diretório ainda não havia surtido o efeito esperado, pois, 

neste ano, a língua geral continuava sendo falada por grande parte de sua população, 

muito provavelmente, como L1, assim como na Vila do Prado – na Capitania de Porto 

Seguro –, em 1804, na qual sua população também continuava a falar a língua geral, 

neste caso com certeza, como L1.  

Mesmo assim, se na Vila de Olivença, em 1794, por um lado, a língua geral ainda 

era o idioma corrente de sua população, dando um atestado da ineficiência das 

medidas pombalinas, por outro, neste mesmo ano, podemos observar uma reação da 

Coroa Portuguesa no sentido reverter esta situação, indicando Manuel do Carmo de 

Jesus para ser o novo Diretor de Índios do lugar, fato que parece ter surtido efeito, pois, 

anos depois, já não se encontravam mais, pelo menos às vistas e ouvidos do Ouvidor 

Maciel, pessoas falando língua geral publicamente, mas a língua portuguesa.  

Dessa maneira, se medidas deste tipo foram tomadas com relação à Vila de 

Olivença, possivelmente foram tomadas, também, com relação às demais vilas da 

Capitania de Ilhéus, o mesmo valendo para as vilas da Capitania de Porto Seguro, pois 

situação semelhante de uso da língua geral foi constatada na Vila do Prado em 1804, 

como já foi dito, o que nos leva a crer que, se o Diretório não foi o principal fator que 
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determinou a extinção da língua geral do sul da Bahia e a ascensão da língua portuguesa 

– em sua variedade brasileira popular – nesta região, foi, contudo, um fator importante.  

1.5.1 Com relação à generalização, nas Capitanias de Ilhéus e de Porto Seguro, do uso 

do português brasileiro popular, há um fator que consideramos o mais significativo para 

a sua difusão na costa sul baiana, à símile do que Bessa Freire (2004) apontou para a 

difusão do idioma lusitano na Amazônia: sendo estes “novos donos da terra” falantes 

do português brasileiro, em sua variedade popular, foi este idioma que passou a 

representar a sociedade que começava a se formar: a sociedade do cacau, representada 

pelas primeiras gerações de migrantes sertanejos, predominantemente do sexo 

masculino, que se dirigiram para o sul da Bahia, e que, passados 80 anos, já em 1860, se 

tornaram os primeiros grandes coronéis do cacau, assim considerados devido às 

grandes fortunas que acumularam e aos títulos de coronel que compraram, 

beneficiados que foram com a valorização do cacau no mercado internacional, como 

resultado da grande procura por este produto pelas indústrias norte-americanas do 

ramo farmacêutico e alimentício, além da procura por parte de países europeus, como a 

Inglaterra, que também se interessaram pelo produto (Tavares 2008: 365). 

1.5.2 Além do mais, a própria localização geográfica da Zona do Cacau favorecia a 

migração. Por terra, chegaram os primeiros migrantes sertanejos – responsáveis, por 

um lado, pela dizimação e expulsão dos tupinambás, mamelucos e brancos pobres, 

resultando na tomada de suas terras e na morte de sua língua geral e, por outro, pela 

introdução do português brasileiro popular na região –, que, do interior nordestino, 

partiram para a costa sul da Bahia.  

Pelo mar – após o estabelecimento dos migrantes sertanejos, quando as terras 

do sul da Bahia já estavam repletas de fazendas de cacau e o dinheiro já começava a 

circular em abundância na região –, começaram a aportar, principalmente em Ilhéus, 

migrantes de outras regiões do país, a exemplo do sudeste, cujas profissões eram as 

mais diversas, como médicos, engenheiros, prostitutas e exportadores de cacau. 

1.5.3 Dados demográficos do século XX, mais especificamente de 1940, relativos à Zona 

do Cacau, reforçam o que afirmamos neste texto, ou seja, a hipótese de que um 

processo de migração significativo de sertanejos teria sido o responsável pela mudança 
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no quadro social dos proprietários de terras do sul da Bahia, através da dizimação dos 

índios, mamelucos e brancos pobres – seus antigos proprietários, descendentes da 

primeira configuração social formada no século XVI, com o início da colonização 

portuguesa –, tendo como consequências linguísticas a extinção de sua língua geral e a 

introdução do português brasileiro popular como nova língua predominante na região. 

Referimo-nos aos dados demográficos publicados em 1952, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sob a coordenação de Giorgio Mortara, nos 

quais são encontradas informações relevantes sobre a população do sul da Bahia em 

1940, quando a economia baseada no plantio do cacau já estava consolidada, assim 

como a sua população, cujo processo de formação se iniciou com os primeiros 

migrantes de 1780, que, como foi visto acima, era composta, principalmente, por 

sertanejos, tanto do Estado da Bahia, quanto de outros estados.  

Desse modo, no período anterior ao desenvolvimento da lavoura cacaueira, a 

população de todo o sul da Bahia não passava de pouco mais de 20.000 pessoas (Argolo 

2011) – entre índios, mamelucos e brancos pobres. No entanto, a partir do incremento 

da lavoura cacaueira, em 1780, a migração de sertanejos foi responsável por um 

espantoso crescimento demográfico na região, atingindo o número de 461.996 pessoas, 

como encontramos nos dados do censo do IBGE (Mortara 1952: 12, cf. Tabela 1 abaixo), 

feito 160 anos após o início de tal processo migratório. Nos comentários que Mortara 

faz sobre estes dados, lemos que “O excedente masculino da população na Zona 

Cacaueira depende principal e talvez exclusivamente da imigração de trabalhadores 

agrícolas, de outras partes do Estado e de outros Estados, para esta zona” (Mortara 

1952: 20). E ainda, em outro momento, afirma que “A importância demográfica da zona 

é, portanto, bem superior à sua importância territorial” (Mortara 1952: 11). 

 

 

 

 

 

 



A propriedade na construção do Império Português | Property in the making of the Portuguese Empire 

 

14 

ZONA CACAUEIRA 

População em 1940, por Municípios 

POPULAÇÃO 
hab. 

MUNICÍPIO 

1940 
1. Belmonte 27. 580 

2. Cairu  4.948 

3. Camamu 22.312 

4. Canavieiras 36.064 

5. Ilhéus 113.269 

6. Ipiaú 33.653 

7. Itabuna 96.879 

8. Itacaré 22.701 

9. Ituberá 21.012 

10. Maraú 11.205 

11. Nilo Peçanha 12.508 

12. Taperoá 8.995 

13. Ubaitaba 12.141 

14. Uma 9.287 

15. Valença 29.442 

 

ZONA CACAUEIRA 

 

461.996 

Tabela 1 (Adaptado de: Mortara 1952: 12). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste paper, procuramos apresentar alguns aspectos históricos relativos à 

maneira como os portugueses organizaram e legalizaram a posse da terra no sul da 

Bahia, ainda nos primórdios de sua colonização, para, em seguida, explicar como esta 

configuração do quadro de posse territorial foi desfeita, no final do século XVIII e início 

do século XIX, dando lugar a uma nova configuração, devida a um longo processo 

migratório de sertanejos, impulsionado pelo incremento da lavoura cacaueira. 



A propriedade na construção do Império Português | Property in the making of the Portuguese Empire 

 

15 

 De acordo com o objetivo, exposto na Introdução, de estabelecer uma análise 

interdisciplinar a partir dos fatos históricos mencionados, chegamos a conclusões de 

caráter linguístico-histórico, quais sejam:  

(i) A mudança, de forma violenta, na configuração do quadro de posse das terras 

do sul da Bahia, na virada do século XVIII para o século XIX – passando estas 

terras das mãos dos índios, mamelucos e brancos pobres, para as mãos dos 

sertanejos do interior da Bahia e de outros estados do nordeste –, resultou na 

morte da grande maioria dos falantes da língua geral da região e no consequente 

glotocídio desta; 

(ii) Simultaneamente, o processo de glotocídio da língua geral do sul da Bahia 

introduziu o uso do português brasileiro, em sua variedade popular, na região, 

por ser a língua majoritariamente falada pelos sertanejos, principais 

responsáveis pelo seu desaparecimento. 

 Os dados do IBGE, relativos ao sul da Bahia no ano de 1940, organizados e 

comentados por Mortara (1952), confirmam a existência deste processo migratório. 

Quanto à morte da língua geral do sul da Bahia e à introdução do português brasileiro 

na região, basta uma visita à comunidade dos tupinambás remanescentes de Olivença, 

para testemunhar o silêncio daquela e a loquacidade deste. 
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