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Este pôster é o resultado de uma pesquisa cujo
objetivo inicial foi geoprocessar o “Roteiro de
Viagem da Cidade do Pará até o Sertão da
Província” escrito pelo vigário geral da capitânia
do Rio Negro, José Monteiro de Noronha,
publicado no ano de 1768. Como resultado foram
obtidos esquemas geográficos, visualizações das
descrições do vigário, com foco no
agroextrativismo na Amazônia colonial do século
XVIII.

Dessa forma, este trabalho tem um duplo caráter, o
primeiro de reflexão metodológica que buscar fazer
uma sistematização de dados a fim de extrair
informações e criar visualizações de uma fonte pouco
utilizada pela historiografia. O segundo, que desde o
início da pesquisa orientou a seleção de informações da
fonte inseridas em banco de dado, é investigar e tentar
compreender melhor o agroextrativismo nas capitanias
do Pará e Rio Negro utilizando as descrições do
Vigário.

Figura 2. Núcleos de colonização e mapa de intensidade 
dos produtos.

Figura 1. Áreas de produtos descritos no 
roteiro.

A Figura 1 divide os produtos encontrados no
texto em três grandes áreas que são descritas e
exploradas pelo autor ao passo que sua jornada é
"percorrida" e narrada. A primeira região é
referente à Cidade de Belém e o Continente do
Pará. Referindo se aos produtos encontrados na
Cidade do Pará (Belém), o Vigário relata: "O seu
comércio consiste em cacau, cravo, salsaparrilha,
óleo de copaíba, café, açúcar, tabaco, algodão e
couros, que passam por trato a Portugal.
Noronha define o Continente do Pará como toda
a região que se estende de Belém até o
Maranhão, tanto pela costa quanto por terra.
Para fazer essa demarcação, o autor usa as vilas
como referências de localização.

A Figura 2 apresenta justamente que boa parte das
áreas de maior intensidade dos produtos estão se não
cercadas, próximas de pontos de povoamento. Esse
apontamento poderia ser posto em xeque caso fosse
argumentado que, por ser um roteiro, o Vigário estaria
sempre descrevendo produtos e indígenas a partir das
localidades previamente mencionadas. Ocorre que
Noronha não atrela, necessariamente, a descrição de
produtos aos loci de povoamento colonial. Ressalvas
feitas, é possível afirmar que, de acordo com a Figura
8, há estreita correlação entre a escolha de locais para
o estabelecimento das novas vilas, muitas vezes
fundadas em ocupações já existente, e as áreas de
exploração material do território. Essa afirmação
reforça as teses sobre a relação indissociável entre
ocupação do território, exploração material da
Amazônia e lei do Diretório
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