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SALLES, W. D. TEMPOS DE CRISE: O império português, a crise açucareira, o tráfico de 

escravos e a lei das arqueações (1640 - 1695). 2014. 251f. Dissertação (Mestrado em 

História). – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2014. 
 

RESUMO 

 

Este trabalho teve por finalidade estudar a legislação portuguesa sobre o comércio negreiro 

entre Angola e o ―Estado do Brasil‖. Sendo assim, observamos que a legislação negreira entre 

1640 e 1695 teve a finalidade principal de auxiliar a produção açucareira. A lei das 

arqueações de 1684 foi a principal representação desses aspectos. Concluimos que a lei de 

1684 foi uma resposta aos problemas do Brasil, especificamente à crise açucareira que se 

iniciou entre as décadas de 60 e 70. Concluimos ainda que, por outro lado, a lei procurou 

assegurar a Angola o monopólio das exportações de escravos, em detrimento da ascensão da 

Costa da Mina. 

 

Palavras-chave: Brasil colônia; comércio de escravos; império português; Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SALLES, W. D. TIMES OF CRISIS: The Portuguese empire, the sugar crisis, the slave 

trade and the tonnage of law(1640 - 1695). 2014. 251f. Dissertação (Mestrado em História). – 

Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2014. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to study the Portuguese legislation on the slave trade between Angola and the 

"State of Brazil." Thus, we observed that slaver legislation between 1640 and 1695 had the 

main purpose of assisting the sugar production. The tonnage of law of 1684 was the principal 

representation of these aspects. We conclude that the law of 1684 was a response to the 

problems of Brazil, specifically the sugar crisis that began between the 60s and 70s. We 

conclude, on the other hand, the law sought to ensure Angola's monopoly of slave exports, to 

the detriment of the rise of the Costa da Mina. 

 

Keywords: Brazil colony; slave trade; Portuguese empire; Angola. 
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Considerações iniciais 

 

Em 2007, ano que começamos a graduação em história na Faculdade de Ciências 

e Letras de Assis, ao realizar o curso ―História da América Portuguesa II‖ ministrada pelo 

professor Claudinei M. M. Mendes entramos em contato pela primeira vez com a pesquisa 

histórica. Nesse mesmo ano conhecemos a ―Lei das Arqueações‖ de 1684. Não obstante, os 

primeiros anos de pesquisa, confundiram-se e auxiliaram nossa formação, por isso, a pesquisa 

ainda não era o principal. A lei de 1684 nos acompanhou em todo o processo de graduação, 

fazendo parte, assim, de nossa formação enquanto pesquisador e professor de história. Todas 

as ―férias‖ eram momentos para dar conta da historiografia sugerida pelo professor Claudinei, 

cujas disciplinas nos impossibilivam de dar a atenção necessária àpesquisa. Mais à frente, 

conseguimos uma bolsa de I. C. da FAPESP, que serviu de catalisador para a pesquisa. Em 

2011, ao terminar a graduação, entramos no programa de pós-graduação desta instituição e 

logo no primeiro mês recebemos a bolsa de Mestrado da FAPESP, e isso ―encurtou‖ em dois 

anos o prazo da pesquisa, contudo, não fomos prejudicados, pois, muito já tínhamos lido na I. 

C. 

Da proposta inicial, alguns pontos mudaram com o decorrer da pesquisa, mas, 

nada estrutural. A primeira mudança ocorreu já em 2011, por conta de um ―encontro‖ 

ocorrido no Rio de Janeiro, com o Grupo ART. Algumas considerações feitas, 

principalmente, pelo professor João Fragoso, colocaram a nossa tese em xeque, o que no final 

enriqueceu bastante o trabalho, pois, a partir delas surgiu o capítulo 3.  

Nossa hipótese era de que a lei das arqueações, elaborada pela Coroa portuguesa 

em 1684 tinha sidoelaborada com intuito de diminuir a mortalidade a bordo dos navios 

negreiros, foi em função da necessidade de enfrentar a crise açucareira da segunda metade do 

século XVII. Baseando-se no texto de Jucá Sampaio, Na encruzilhada do Império, Fragoso 

afirmou-nos que não havia provas da existência de uma crise geral e que, portanto, a lei não 

teve essa função por nós apontada. Talvez, este tenha sido o momento de fundação da atual 

estrutura do trabalho, pois, fomos questionados de maneira crucial. De um lado, concebíamos 

toda uma historiografia sobre a crise, e do outro ―falhas‖ documentais e metodológicas nesse 

modo de conceber o período. Tínhamos duas opções: ignorar as críticas ao modo de conceber 

do período e seguir com o plano original; ou, a segunda, responder as críticas tentando 

reafirmar a existência da crise no açúcar. Optamos pela segunda opção. Agora tínhamos um 

ano a menos de pesquisa devido à obtenção da bolsa e um capítulo a mais para escrever.  
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Com essa finalidade passamos a ler todos os exemplares das Atas da Câmara da 

Bahia e das Cartas do Senado, com a intenção de conferir se houve um problema com a 

produção de açúcar que tinha sido capaz de interferir na legislação negreira.Estávamos certos, 

a documentação demonstra a existência de uma ruína na Bahiapara além da crise que a atual 

historiografia aponta.  

A segunda questão dizia respeito às características da lei das arqueações em 

relação à governabilidade do império português e às variantes interpretativas da historiografia, 

até então despercebida. Como estudamos a ―lei‖ não pudemos ignorar as discussões 

historiográficas a este respeito. O Capítulo 1 foi construído nesse sentido. Assim, dois 

capítulos a mais foram acrescidos à proposta inicial. E, com eles duas questões: reafirmar (de 

forma diferente) a existência de uma crise açucareira e introduzir a questão da 

governabilidade como parte integrante da pesquisa. Deste modo, se explica a formatação final 

do texto.  

Em relação ao capítulo 3 há bastantes citações referentes à Bahia e seus 

problemas. Não que os documentos ―falem‖ por si só, mas, em tempos de críticas à falta de 

documentação que possibilitem a compreensão do período, se faz necessário mostrá-los em 

abundância.  

Outro ponto de maturação do trabalho foi o exame geral de qualificação. Até 

então, devido à grande preocupação em comprovar a crise açucareira que viria a sustentar a 

tese de que a legislação do comércio negreiro era influenciada por ela, as pesquisas sobre o 

tráfico de cativos sofriam de uma deficiência, seja documental seja historiográfica. Sendo 

assim, o auxílio do professor Maximiliano Menz foi de suma importância, principalmente em 

relação à bibliografia básica, com a indicação de textos de Joseph Miller, de José Curto e 

Ralph Delgado. Além de nos sugerir procurar encontrar na documentação pedidos dos 

senhores de engenho e ou angolanos sobre as mortes dos escravos. O professor Milton Costa, 

que acompanha nossa formação desde 2007 na graduação, nos fez algumas colocações que 

levamos para o trabalho final. Primeiramente, nos alertou para a questão da relativização do 

absolutismo monárquico e que muitas vezes estávamos confundindo ―absolutismo‖ com 

―totalitarismo‖. Críticas necessárias e que pesaram na escrita final do texto. Outros conceitos 

discutidos por ambos foram relativos aos conceitos de ―colônia‖ e ―exploração colonial‖
1
.  

                                                           
1
 Nossa preocupação com o temo está relacionado com o uso anacrônico feito sobre ele, isto é, com a 

transportação dos conceitos de um determinado momento a outro e como podemos ter cuidado em relação a isso 

na escrita da história. O que queremos chamar a atenção não é para o termo em si, mas, para os conceitos que são 

carregados juntamente com o seu uso, levando a uma sociedade noções que não faziam parte de seu contexto. 

Por outro lado, podem os analistas que adotam este termo defenderem suas posições afirmando que têm a 
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Assim, a pesquisa que começou em 2007 a passos lentos, termina agora. Desde as 

primeiras leituras tivemos a percepção de que a crise teria influenciado a elaboração da lei. 

Mesmo depois de inúmeros questionamentos, de amadurecimento, a ideia original continua. 

Contudo, de forma mais consistente e mais embasada em relação à documentação.  

Abaixo fizemos alguma discussão introdutória com o intuito de contextualizar 

historiográfica e documentalmente nosso trabalho.   

 

* 

 

O tráfico negreiro é um dos assuntos mais estudados da história. Vários foram os 

assuntos que passaram a compor o rol dos historiadores que se preocuparam com o tema, que 

desde o período contemporâneo obedeciam às necessidades e questões de seus contextos
2
. Há 

um grande número de textos, portanto, que tratam do assunto e isso nos impossibilita de 

realizar uma análise historiográfica detalhada do tema. No entanto, frente a essa miríade de 

páginas, observamos que trabalhos sobre a legislação ainda estão por fazer. O pouco que 

observamos está nos trabalhos de Perdigão Malheiros, mas que atende aos seus interesses 

políticos em relação ao período pré-abolição, carregados de uma proposta política.  

Os autores modernos que até então se propuseram analisar o tráfico de escravos o 

fizeram respondendo aos métodos e aspirações historiográficas de seus períodos. Por isso, se 

observa várias tendências explicativas ao longo do tempo. Até certo momento, o estudo do 

tráfico esteve relacionado com as tentativas de explicar o surgimento do capitalismo, 

atribuindo um grande interesse pelos lucros que a empresa gerou durante os anos de 

escravidão e como essas somas serviram, de alguma forma, para alavancar o mundo 

capitalista moderno (WILLIAMS, 1976; NOVAIS, 1979). O problema, dessa forma, era o 

capitalismo e não o comércio negreiro. 

                                                                                                                                                                                     
concepção de que ele não era usado naquele determinado momento em que analisam a sociedade, mas, nisso não 

reside um problema já que ele é necessário para a ligação com o presente. Por isso, estariam conscientes de um 

―anacronismo necessário‖ para entender aquela sociedade. Em últimas palavras, não seria porque as pessoas 

daquela época, século XVII, não se entendiam como exploradas que não eram, do ponto de vista, portanto, 

moderno. O sistema de Antigo Regime era baseado numa organização desigual da sociedade que, sobre o prisma 

atual é considerado uma exploração social. Na relação metrópole-colônia, esta ligação seria evidente na noção de 

exclusivo comercial. Assim, vemos como justa a adoção do termo. Mas, todo conceito criado, vem carregado de 

teórica, às vezes, ideológica, como é o caso de ―exploração colonial‖. Por isso, nossa ressalva quanto ao nosso 

uso histórico.   
2
 Por exemplo, os textos CADORNEGA, Antonio de Oliveira de. História Geral das Guerras Angolanas. 

Lisboa: Agência-geral do Ultramar, 1972. 3 vols. Que ao detalhar as guerras de Angola, também descreveu 

parcialmente o processo de troca no interior. Há, depois, MENDES, Luis António de Oliveira. Memória a 

respeito dos escravos e tráfico da escravatura entre a Costa D’África e o Brazil. 1973. 
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Sobre o Brasil, por muito tempo, o tráfico de escravos esteve ligado 

umbilicalmente à noção de formação social do país, na qual se questionava (se positiva ou 

não) a inserção dos africanos no país, pensando nas etnias e regiões de onde vinham e suas 

tendências culturais
3
 Distante temporalmente deste mote de autores, mas ligado a eles, está 

Luís Felipe de Alencastro que procurou estudar a formação do Brasil, como os autores do 

início do século passado, concluiu que a formação e a criação da mão-de-obra brasileira 

sempre foi um produto externo. Sendo assim, o comércio de escravos no século XVII teria um 

valor sine qua non para a formação do Brasil
4
 (ALENCASTRO, 2006).   

Outra grande preocupação da historiografia acerca do comércio negreiro esteve 

baseada na história estatística, influenciada pela corrente da década de 60. Os historiadores, 

tanto preocupados com o problema das saídas dos africanos da África, quanto no impacto na 

formação das sociedades americanas passaram a tentar mapear o número de escravos 

transportados (CURTIN, 1969). A preocupação se manteve, e com a mesma finalidade, 

recentemente, criou-se a Transatlaltic Slave Database
5
que com o esforço de centenas de 

historiadores de todo o globo, procurou chegar a níveis muito precisos sobre as viagens 

negreiras
6
. No Brasil, houve também essa tendência quantitativa que impulsionou obras que 

se tornaram clássicas sobre as estatísticas do tráfico (GOULART, 1975; VIANA FILHO, 

1976; FLORENTINO, 1997). Com o mesmo escopo, alguns autores se preocuparam em 

determinar a porcentagem da mortalidade, tanto nos navios quanto nos continentes 

relacionados com o comércio
7
.  

Há, ultimamente, a influência da história cultural que com o crescente aumento do 

conhecimento e difusão das fontes em formatos digitais, conseguiu chegar a níveis de 

                                                           
3
 RODRIGUES, Nina. Os Africanos no Brasil. 4. ed.. São Paulo: Nacional, 1977. FREYRE, Gilberto.  Casa 

Grande e Senzala. Formação da Família Brasileira sob o regime patriarcal. Primeira edição de 1933.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Primeira edição de 1936; entre outros.  
4
 Para o autor desde a formação do Brasil, na segunda metade do século XVII principalmente, devido à ligação 

com Angola passou a importar mão-de-obra. O lugar de excelência foi a África. Depois, a partir do século XIX 

os europeus e asiáticos passaram a ser fundamentais nesse processo de construção do mercado de trabalho no 

Brasil 
5
 Disponível em: http://www.slavevoyages.org.  

6
 Organização de David Eltis. Há a conclusão de que cerca de 12 milhões de africanos deixaram o continente e 

pouco mais de 10 milhões chegaram vivos aos seus destinos.  A título de exemplo, em homenagem a Curtin, 

publicou-se como resultado da Base de Dados um Atlas explicativo: ELTIS, David, e RICHARDSON, David. 

Atlas of the Transatlantic Slave Trade. New Haven & Londres: Yale University Press, 2010.  
7
 A obra mais completa nesse sentido é: MILLER, Joseph C. Way of death. Merchant capitalism and the 

Angolan slave trade 1730 – 1830.1988. Para uma síntese sobre a questão das causas da mortalidade: ALDEN, 

Dauril; MILLER, Josep. Out of Africa: The Slave Trade and the Transmission of Smallpox to Brazil, 1560-1831. 

IN: The Journal of Interdisciplinary History, 1987, pp. 195-224; sobre a porcentagem: MILLER, Joseph C. 

―Mortality in the Atlantic Slave Trade: Statistical Evidence on Causality‖. Journal of Interdisciplinary 

History, 1981.  

http://www.slavevoyages.org/
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conhecimento bastante aprofundados do funcionamento dos navios, aspectos muito 

importantes sobre a alimentação, sobre as funções dos marinheiros, os costumes, etc.
8
.  

O que concluímos sobre a maioria das obras que analisaram o tráfico negreiro é 

que elas têm um caráter fundamentalmente econômico, naturalmente, devido a sua ligação 

com o surgimento do capitalismo e, sobretudo, pelo fato de os escravos serem,de fato, uma 

mercadoria. Embora, muito proveitosas, são as obras que procuram humanizar a história, 

retirando à excessiva mercadorização dos 12 milhões que foram retirados da África
9
. Afinal, 

antes de números, os escravos eram humanos, com sentimentos, tradições, valores, etc. Por 

isso, a importância de estudos culturais sobre o tráfico e a escravidão. 

Outra problemática, intimamente ligada à temática da escravização dos africanos, 

foi a questão da legitimidade de se realizar o comércio. A conclusão obvia foi, primeiramente, 

advinda da necessidade econômica, mas, com uma importância grandiosa no plano religioso. 

Os autores, com isso, mostram que a soceidade moderna foi cúmplice das centenas de anos de 

escravidão, justificando em vários sentidos (DAVIS, 2001; BLACKBURN, 2003; 

DRESCHER, 2010).  

Devido ao, cada vez maior, conhecimento sobre as sociedades africanas, houve a 

possibilidade do questionamento da ideia de uma exploração europeia sobre os povos 

africanos. Em outros termos, passou a se perceber a importância política do tráfico de 

escravos dentro do continente e, igualmente, que muitas vezes não eram apenas os europeus 

quem lucravam com o comércio, mas, também os africanos. Além disso, os produtos locais 

eram, muitas vezes, superiores aos produtos europeus em qualidade, e o comércio era mais 

proveitoso para os primeiros que para os segundos (THORNTON, 2004; CURTO, 2002). 

No entanto, mesmo com a grande produção sobre o tráfico de escravos, ainda há 

lacunas a serem preenchidas. Atualmente, se passou a ter um grande interesse pela história 

legislativa da colonização, frente às discussões sobre a governabilidade do império português. 

As ―leis‖, neste caso, assumiram um papel preponderante na análise do poder real. Dentro 

desses dois prismas, o da falta de trabalhos que têm por objeto à legislação negreira, e sobre 

as discussões referentes à governabilidade do império, justifica-se esta pesquisa.  

                                                           
8
 Grande é a importância da abordagem cultural na história, mas, vamos destacar apenas alguns: RODRIGUES, 

Jaime. De Costa a Costa.2002.  Mais recente: RODRIGUES, Jaime. Escravos, senhores e a vida marítima no 

Atlântico: Portugal, África e América portuguesa, c. 1760 – 1830.  2013. Também: REDIKER, Marcus. O navio 

negreiro: uma história humana. 2011. 
9
 Nesse sentido, entendemos um grande valor da influência da história cultural e biográficas. Como exemplo: 

SILVA, Alberto da Costa e. Francisco Félix de Souza, mercador de escravos. 2004. 
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Não se afirma, com efeito, que se desconheça por completo a legislação do tráfico 

de escravos, mas, que não se conhece um trabalho de grande divulgação no qual se tenha 

debruçado sobre ela. O que se observa são algumas páginas dentro de análises gerais sobre o 

comércio, algumas até bastante detalhadas, como é o caso, principalmente, de Maria do 

Rosário Pimentel (2005). Por outro lado, se encontram referências esporádicas à legislação de 

um determinado período, visando comprovar aspectos do tráfico, como quanto dias de viagem 

acontecia a passagem atlântica.
10

 Há também aqueles autores que fazem uso dela para mostrar 

que os portugueses foram mais humanos no tratamento com os escravos (BOXER, 1973). 

Também procuram mostrar o quão “desalmados eram os traficantes de escravos‖, visto que a 

Coroa visava coibir as atrocidades por eles realizadas (SALVADOR, 1978). Mas, nenhuma 

pesquisa específica que tome como objeto a legislação. 

A lei das arqueações de 1684 é tratada como um marco regulador do tráfico de 

escravos (CAVALCANTI, 2005), mas, muitos poucos questionaram sobre os porquês de sua 

elaboração em seu contexto. Joseph Miller, afirma que a elaboração da lei foi tão somente 

influenciada pelo surto de bexiga de Angola no final do século XVII, contudo, embora esta 

também tenha sido uma das causas (umas das principais), a lei fez parte de um contexto mais 

amplo, o qual o trabalho pretende demonstrar. Além da bexiga, outros fatores – que não o 

amor cristão ou humanitário da Coroa – concorreram para a elaboração da mesma. Esta é 

ideia que liga todo o trabalho.  

Antes de entramos na análise, cabe esclarecer a ideia de ―lei‖ no período em 

questão, ainda que de forma bem sucinta, deve-se pensar o ―modo de produção das leis‖ 

coloniais (LARA, 2000) para depois discutir internamente a conjuntura da lei das arqueações. 

 

* 

 

No período moderno português não havia um código rígido de lei. Existiam duas 

formas de se consultar a legislação: As ordenações e as leis extravagantes. As primeiras eram 

compilações das leis feitas em alguns momentos da história do país, as Ordenações Afonsinas 

(1454); as OrdenaçõesManuelinas (1513) e as Ordenações Filipinas (1695). As ordenações 

são, portanto, codificações que buscavam organizar as diversas leis que os reis iam 

produzindo conforme a necessidadedos tempos.Assim, depois do fim da União Ibérica, em 

1643 D. João incorporou as Ordenações Filipinas ao reinado de Portugal.  

                                                           
10

 Como é o caso de VIANA FILHO, Luís. O negro na Bahia, 1976. 
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A outra fonte se refere às Leis extravagantes, as quais extravasam as Ordenações. 

Elas surgiam conforme a necessidade do rei e seus conselheiros administrarem, de forma 

momentânea, tanto o reino quanto o império. Elas têm uma estrutura informal e a validade é 

indeterminada, até que o rei a contradiga. Entre elas estão as Provisões, os Alvarás em forma 

de lei, as Cartas forma de lei, os decretos, etc(LARA, 2000, p. 20). Elas tinham grande 

função nas colônias, mediante a descoberta do novo mundo, onde havia grande necessidade 

de inovações perante novos costumes.  

As leis eram produzidas na metrópole e atendiam a variados interesses das redes 

que circundavam o rei, embora todas passassem pela sua aprovação, elas muitas vezes 

atendiam ou contrariavam os interesses de parte da elite do império. Por isso, amiúde elas 

podem parecer contraditórias, poderiam ser publicadas num dia e deixadas de valer em outro.  

Outro adendo que se faz ao conceber as leis do período é que não devemos 

concebê-las como um meio de coerção social. Opostamente a isso, elas serviam para 

organizar a sociedade numa ideia de bem comum, na qual cabia aos súditos pedirem auxílio e 

ao rei receber os pedidos, julgá-los e autorizá-los. Observe este exemplo: 

 

Eu o Príncipe como Regente e Governador dos Reinos de Portugal e 

Algarves. Faço saber aos que minha Provisão em forma de lei virem que eu 

mandei vir e considerar por Ministros e pessoas inteligentes, zelosas de meu 

serviço e do bem comum as utilidades que se seguiram a meus vassalos 

assim aos que forem  moradores neste Reino como nos Estados do Brasil, 

índia e ilhas de se abrir, estabelecer comércio livre deste Reino e do Brasil 

para Moçambique e Rios de Cuama e depois de ser conferida e ventilada 

matéria de tanta importância em que se consideram as conveniências e 

inconveniências
11

 

 

A noção de bem comum regia a legislação da época, bem como o direito local – 

que é a ideia de que as localidades do império tinham seus direitos/costumes e que a 

legislação portuguesa tinha que se adequar a essas particularidades, segundo Hespanha, 

amplamente expressas nas Leis Extravagantes(HESPANHA, 1984, p. 20-21). Nesse sentido, 

o rei absoluto tinha a função de distribuir os poderes hierarquizando-os conforme a 

necessidade do bem comum. Diversas vezes, na documentação ultramarina, se observa nas 

Câmaras o pedido claro da assistência do rei nas questões particulares, como no caso da ruína 

da Bahia (capítulo 3).  Fruto de uma abordagem retroprojetada do período pós-iluminista, a 

historiografia tende a aplicar conceitos de um Estado controlador ao Antigo Regime. Entre 

essas projeções extemporâneas se encontram uma interpretação equivocada das leis e do 
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 DHBN. Cartas Régias. 1667 – 1681. Vol. LXVII, 1945. PP. 136. 
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direito. Bem comum é, com efeito, equidistante da distinção público/privado. Tal divisão 

surgiu com o nascimento da polícia moderna que procurou disciplinar o privado numa 

contraditória iniciativa de manter a ordem do bem comum, para Hespanha, fruto de um 

equivocado paradigma Estadualista (HESPANHA, 1984, p. 29 – 30).  

As leis, portanto, antes de controladoras, eram responsáveis por organizar a 

sociedade de forma geral. Entretanto, somente a sociedade portuguesa, mesmo que no 

ultramar; as leis portuguesas eram para os portugueses e não para os povos que passaram a 

compor a miscelânea colonial. Os povos locais tinham, em teoria, o direito de se auto-reger 

conforme seus costumes, exceto em casos religiosos quando prevalecia o DireitoDivino 

(HESPANHA, 2010b). 

Outro ponto a se pensar em relação à dinâmica da administração colonial são as 

instituições responsáveis pelas questões ultramarinas.  

 

* 

 

No século XVII, criou-se o Conselho Ultramarino (1643), com a intenção de 

organizar a economia colonial. Esta instituição passou a ser o local de primazia das decisões 

tomadas em relação às necessidades ultramarinas, embora, amplamente influenciado pelas 

elites reinóis que o cercavam. Muitas das leis extravagantes tiveram sua origem nas Consultas 

do Conselho Ultramarino, através dos pareceres que norteavam o rei em suas escolhas 

(CAETANO, 1967).  

Outro ponto importante de formação de decisões no ultramar eram as Câmaras 

Municipais, que tinham uma ligação direta com o rei e com o Conselho. Em nosso caso, 

fizemos amplo uso das cartas da Câmara da Bahia e da Câmara de Luanda em Angola.  

Ainda um último ponto deve ser assinalado. O cargo de Governador Geral. Como 

anotou Cosentino (COSENTINO, 2009) ele tinha o poder de decidir por conta própria as 

questões da colônia, sem ter que pedir a anuência da Coroa (HESPANHA, 2010a, p 174-175). 

Contudo, o que se percebe historicamente é uma grande negociação entre ambas as partes, 

quando prestes a decidir por assuntos importantes. Consentino, ao afirmar que o Governador 

Geral tinha poderes ilimitados na colônia, não considerou que em assuntos de grande 

envergadura, tinha o Governador que consultar o rei. Como aconteceu com os Governadores 

de Angola na década de 1660, que tiveram que construir um longo discurso contra o rei do 

Congo para que o rei português autorizasse o ataque (Capítulo 4). 
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* 

 

Consequência, portanto, de uma necessidade específica, mas inserida em um 

contexto, a lei das arqueações de 1684, será analisada dentro do quadro metodológico exposto 

acima. Isto é, enquadrada na necessidade de administrar o comércio de uma forma que não se 

emoldurava nas Ordenações Filipinas, ela foi a expressão de necessidades novas, uma 

leiExtravagante. Por isso, este trabalho procurou, com uma análise contextualizada, explicar a 

necessidade de sua elaboração. Abaixo iremos fazer um breve resumo do conteúdo da 

legislação com a finalidade de introduzir a questão geral.  

Em relação à nomenclatura da lei, ―lei das arqueações‖, se sabe apenas que não 

partiu dos legisladores reais, não do texto enviado às colônias, sem título, como todas as leis 

extravagantes da época. Assim, podemos afirmar que sua denominação tal qual a concebemos 

hoje foi criada após a sua formulação. No entanto, sua denominação, resume de forma clara 

sua finalidade; isto é, a lei de 1684 passou a determinar as formas pelas quais os funcionários 

reais, que se encontravam em serviço nas colônias que faziam o tráfico (na América e na 

África), deveriam arquear os naviosnegreiros. Em outras palavras, ela delimitou a maneira 

que os funcionários da Coroa executariam suas funções em relação ao trato. 

Arqueação é um termo técnico da navegação que se refere à medida 

tonelagem/carga dos navios. No caso aqui específico, a arqueação se fazia da seguinte forma: 

havia arcos de ferro que tinham a função de nortear a aferição que os funcionários reais 

faziam nos navios negreiros. O ferro, segundo a lei, tinha que ser necessariamente da Coroa, 

supomos que fosse para evitar diferentes pesos que o levaria ao descaminho das peças. 

As arqueações dos navios a partir de 1684 deveriam ser feitas em todos os portos 

envolvidos no tráfico de escravos, tanto na ida quanto na volta da viagem. Os funcionários 

deveriam anotar todo o processo, no embarque e desembarque. Havia um livro que 

acompanhava o navio no qual as anotações eram conferidas nos referidos portos.  

O controle do tráfico por meio da Coroa portuguesa foi algo que começou a se 

tornar latente no início do século XVII (SALVADOR, 1981, 101).O que apontamos como 

inovação não é como se faziam as cobranças acerca do que a Coroa determinava em relação 

ao tráfico, mas o que se passou a exigir em 1684, ou seja, as várias formas de se diminuir a 

violência no trato marítimo... “mas apertados com que vem sucede maltratarem-se de 

maneira que morrendo muitos chegam infàlivelmente lastimosos os que ficam vivos” 
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As principais imposições da Coroa expostas na lei de 1684 se referem à 

alimentação e à quantidade determinada de peças da índia no navio. Havia outros aspectos 

que a lei aludia, como por exemplo, que se deveria ter um padre a bordo dos navios, aspecto 

que tinha sua importância simbolicamente pensada na religião, pois, do ponto de vista legal, 

os escravos eram humanos, embora mercadorias, e tinham que ter a assistência na hora da 

morte, que ocorria bastante e que dependia dos dias de viagem (MILLER, 1981, 385 - 423).   

Sendo assim, a partir desta data (1684), se estabelecia que não poderiam 

superlotar mais os navios. Para isso estabeleceu-se um padrão: os navios com portinholas 

deveriam carregar, no máximo, sete cabeças a cada duas toneladas; os sem portinholas, 

apenas cinco cabeças cada, também, duas toneladas; as crianças deveriam ser levadas cinco a 

cada tonelada na parte superior. Essa medida se embasava na falta de movimentação com que 

os negros vinham na viagem, e que lhes faltavam a ―viração necessária” e isso os debilitava 

fisicamente.  

A lei das arqueações, dessa forma, foi uma forma de a Coroa portuguesa diminuir 

a mortalidade no transporte atlântico. Parte da historiografia afirmou que ele deve ser 

entendida como expressão do humanitarismo português. Em oposição a essas afirmações 

procuramos estabelecer uma pesquisa contextualizando o seu surgimento, entendendo-a como 

uma lei de ―Antigo Regime‖. Portanto, surgiu a pergunta principal do trabalho: por que 1684?  

 

* 

 

Procurando responder a essa questão, passamos a estudar a segunda metade do 

século XVII. A partir daí, observamos alguns pontos relevantes e que explicam os aspectos 

que influenciaram a elaboração da legislação.  

Durante o início do século XVII a produção de açúcar se tornou uma das 

principais fontes de renda da Coroa de Portugal. Por conta da União Ibérica e, 

conseguintemente, da entrada dos lusitanos nas guerras europeias, os portugueses perderam 

grande parte da influência que tinha sobre a região das Índias do Oriente, cujo comércio de 

especiarias era a base das arrecadações até então. Com os diversos ataques recebidos e a 

decadência oriental, os cabedais passaram a ser investidos no Ocidente, no Atlântico sul, 

principalmente no Brasil açucareiro. Em pouco tempo houve um grande desenvolvimento da 

indústria do açúcar que era realizada como mão-de-obra escrava e africana. Com essa 

finalidade cresceu a importância da colonização da região de Angola, que passou a ser a base 
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de sustentação da produção do Brasil. Com o final das démarches da União Ibérica, o Brasil 

assumiu um papel ainda mais importante no quadro político europeu, cujas disputas pelas 

regiões açucareiras demonstram o apreço que o país tinha em relação ao território. Para além 

de um produtor de açúcar, o Estado do Brasil se constituiu como aporte político, militar e 

econômico para os portugueses se recuperarem da crise política que se instalou em Portugal 

entre 1640 e 1668 (quando teve sua independência reconhecida). Pois, além das diversas taxas 

recebidas em relação principalmente ao açúcar, o território colonial foi palco de disputas 

políticas, entre as quais sustentaram os acordos diplomáticos dos ingleses, franceses e 

holandeses com os portugueses. Em outros termos, os acordos ocorreram em função da 

importância econômica que tinham as colônias, principalmente, o Estado do Brasil, produtor 

de açúcar. Nos acordos diplomáticos imediatos a Restauração, as colônias desempenharam o 

papel primordial nas negociações, na qual o livre comércio era a pauta principal. Sem Brasil e 

África, Portugal teria saído de sua crise política? Teria sustentado sua independência em 

relação à Espanha? (capítulo 2 Crise Política).  

No capítulo 3 Crise econômica, observamos que resultado da crise política 

portuguesa e da crise política europeia, surgiu um grande problema nas regiões produtoras de 

açúcar do Estado do Brasil. A historiografia interpreta esse período como a ―crise açucareira 

da segunda metade do século XVII‖. No entanto, recentemente, Jucá Sampaio lançou críticas 

a essa forma de conceber o período, chegando a negar a existência de uma crise brasileira. Em 

função disso, escrevemos o capítulo que tem por finalidade reafirmar o problema, 

principalmente no Recôncavo baiano, onde estavam os principais plantadores e a Capital do 

Estado do Brasil. Observando a documentação conseguimos narrar um grande discurso criado 

pelos baianos que se interpretaram dentro de uma ruína. A lei das arqueações (discutida no 

capítulo 5), esteve inserida no contexto das tentativas de solucionar os problemas, que tanto 

interessava aos baianos quanto à Coroa. Pois, para enfrentar a concorrência antilhana os 

baianos necessitavam de bons escravos. Contudo, se percebe que a região de Angola, entre os 

anos 1670 e 80, passou a transportar escravos doentes (capítulo 4). Os senhores de engenho 

passaram a reclamar ao rei da situação que elaborou medidas para diminuir a mortalidade nos 

navios e que não faltassem aos senhores de engenho. As medidas não foram apenas em 

tráfico, mas, também na produção de açúcar, como mostramos no capítulo 3. Assim, a lei de 

1684 é resultado de um conjunto de medidas tomadas pela Coroa em resposta aos problemas 

de seus súditos ultramarinos, pensando no bem comum e em sua fazenda, como apontam os 

documentos.  
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Ao longo do trabalho, observamos que a Coroa (o rei e seus conselheiros) tinha 

uma função organizadora dentro da sociedade. Quando necessário ela agia: proibia, mudava, 

punia, etc. Não obstante, há uma tendência que visa desqualificar a importância da Coroa no 

papel da colonização, retirando os excessos atribuídos ao seu poder. Mas, alguns estudos 

tendem a exacerbar na interpretação contrária, retirando da Coroa o papel que lhe coube de 

organizadora. Esta pesquisa reflete, também, sobre a legislação (isto é, sobre a ―mão do rei‖ 

na sociedade). Por tanto, achamos necessário um capítulo que pondere as questões relativas à 

governabilidade do império português.  

 

* 

 

Outro ponto que achamos necessário esclarecer é relativo ao uso de alguns termos 

no trabalho, como império
12

 (empregado no título), colônia, exploração e tráfico de escravos. 

São conceitos que carregam uma bagagem histórica consigo e que, por isso, devem ser 

pensados quanto ao seu uso.  

O título inicial desta pesquisa era Tempos de Crise: o império colonial 

português, a crise açucareira, o tráfico de escravos e a lei das arqueações (1640 - 1695). No 

título final, retiramos o adjetivo colonial do império. A escolha foi tomada não porque 

negamos a existência de uma colonização dos portugueses, mesmo a palavra tendo sido pouca 

usada nos primeiros séculos, mas, porque discordamos do uso irrestrito e impensado do 

termo. A palavra colônia, na historiografia, sintetiza termos como exploração que, às vezes, 

reduzem a compreensão. Mantivemos o termo império, no entanto, que sofre das mesmas 

reduções.  

Philip Pomper (2005), aponta para uma variação do conceito de império durante a 

história, que passou a ser um fator mais brutal no século XIX, com a evolução das redes de 

poderes imperiais e com o desenvolvimento de teorias científicas que procuraram criar uma 

escala humana evolutiva (Darwinismo social) que buscou aplicar uma supremacia racial, é 

que colocou os europeus como depositários da civilização e com a função de ―salvar‖ os 

povos incivilizados. A influência militar advinda da disputa hegemônica entre as nações 
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 A mesma concepção do conceito ―colônia‖ e ―exploração‖, no caso aqui optamos pelo uso da palavra moderna 

para compreender aquele contexto, como também o fazem aqueles que adotam o conceito de ―Antigo Regime‖, 

―Idade Moderna‖, ―Idade Média‖, ―Idade Antiga‖, etc. Ou seja, ainda que seja uma escolha arbitrária ela é 

necessária para criar uma noção perspectiva da história, criando um link signifiacativo do passado com o 

presente. Pois, se jamais conseguiremos pensar conforme aquela sociedade e, acima de tudo, escrevemos para os 

nossos contemporâneos, portanto, devemos fazer essas ligações. A mesma concepção vale também para outros 

conceitos, como ―crise açucareira‖, ―crise política‖, etc.  
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europeias implicou no desenvolvimento da exploração das colônias, que tinham que pagar 

taxas, ceder homens para os exércitos, se submeter politicamente, etc. (POMPER, 2005, p. 

02-05). 

Nesse momento, observa-se o uso do conceito Império colonial para expressar 

essa relação de exploração que, em última análise, não era concebida no século XVI, XVII e 

parte do XVIII. Como afirmar, por exemplo, que houve uma exploração colonial no Brasil do 

século XVI? O termo exploração colonial poder ser usado para os primeiros anos da 

colonização? Cremos que sim, mas, com a devida atenção. Por exemplo, quem negaria que a 

relação de utilização dos escravos negros pelos ―brancos europeus‖ no processo de produção 

não foi de ―exploração‖? Outra designação da palavra pode ser usada para caracterizar as 

atividades comerciais, ou seja, que havia uma exploração territorial, uma exploração de 

atividades como a do açúcar, etc. Contudo, conceber as taxas que a Coroa cobrava dos 

variados comércio, imputando uma conotação negativa e antagônica ao conceito é um 

equívoco. Por exemplo, o Dízimo era pago de forma natural pela população há séculos.  E 

isso valia para as diversas outras taxas. Pois, elas eram naturais e quando a população não 

tinha condições de pagar, reclamava, mas, não porque achavam sua cobrança injusta. Na 

segunda metade do século XVII, observa-se na Bahia que a população não conseguia pagar o 

Donativo à Coroa. As reclamações não eram no sentido de afirmar que estavam sendo 

explorados, mas, que não estavam em condições de pagar pela miséria da população. O rei 

por diversas vezes agiu procurando resolver a questão sem exigir militarmente o pagamento. 

Pelo contrário, tomou medidas auxiliando a população em ruína.  

Utilizamos a palavra colônia em algumas passagens do texto, mas, a saber, 

entendemos que a colonização do século XIX foi totalmente diferente dos séculos anteriores. 

A coerção não era tanta como parte da hsitoriografia entende, por isso, a palavra exploração 

não poder ser concebida de forma igual, pois, remeteria a um julgamento anacrônico da 

organização social do período pré ―colonização moderna‖. Insistimos com a palavra 

―império‖ não somente porque fazia parte do linguajar da época, como demonstrado 

naHistória do futurode António Vieira, mas, porque ela sintetiza o período de forma 

coerente segundo as aspirações da época. Pois, embora, até o século XVIII os portugueses não 

conseguiram dominar mais que poucas léguas além do litoral dos territórios que passou, eles 

montaram uma estrutura administrativa em todo lugar que passaram e que unificava os vários 

territórios: Câmaras municipais, feitorias, cargos como Governadores Gerais, etc. Se 

tivéssemos, no entanto, que imputar um adjetivo para o império, ele seria mais ultramarino 
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que colonial, como apontou Boxer. Em conclusão, havia a noção de um império, mas, não o 

colonial do século XIX. 

Em suma, não propomos excluir o uso do termo colonial dos trabalhos, tampouco 

o conceito de exploração que vem no seu bojo. Entretanto, se faz necessário enquadrar 

historicamente os termos. Por outro lado, há um limite nesse sentido, pois, é impossível narrar 

a história apenas com as palavras que os homens do passado usavam. Retirar, portanto, o peso 

excessivo do anacronismo, não significa tentar recuperar a linguagem do passado, pois, do 

contrário, em muitos momentos, teríamos que escrever os textos em derivações do Tupi 

Guarani.  

 No mesmo sentido, mantivemos a expressão ―tráfico de escravos‖. Em nenhum 

documento que lemos encontramos esta expressão para definir o comércio negreiro feito pelos 

portugueses. Contudo, ela já faz parte do uso comum entre os historiadores do tema. Todavia, 

devemos destacar que ao utilizarmos o conceito tráfico negreiro não o entendemos como 

ilegal, concepção moderna da palavra.  Sendo assim, embora a palavra não tenha sido usada 

pelos contemporâneos do tráfico e seu sentido atual conotar um caráter de ilegalidade, 

resolvemos mantê-lo porque ele ainda é usual na historiografia. A palavra comércio, também 

não era a mais usada e é também, de certa forma, uma descrição extemporânea. A palavra 

mais utilizada era Resgate,que tinha além de uma interpretação comercial, mas, também 

religiosa. Não obstante, como observamos na longa documentação relativa aos variados 

comércios africanos, resgate passou a ser sinônimo de comércio de forma geral, como ouro, 

marfim, etc. Isto é, se nem os próprios homens do século XVII não eram exatos com as 

palavras que usavam para descrever o trato, tampouco nós teremos condições de precisar o 

termo exato para descrever este comércio.  Ademais, podemos ter uma falsa impressão do 

modo como eles se entendiam e de como se descreviam, já que o que nos sobrou de registro 

são impressões de poucos letrados sobre a população. Nesse sentido, somos limitados às 

impressões que ficaram, muito pouco da realidade daqueles homens. Muitas das palavras, 

talvez essenciais para descrições, tenham sido apagadas com o tempo. Em função disso, não 

achamos necessário apagar o uso corrente do termo tráfico, mas, com a ressalva de que não 

fazia parte do vocabulário da época. Ainda pesa que a palavra resgate, que mais poderia 

substituir o termo anacrônico (tráfico), tem uma carga ideológica, pois, pode representar uma 

falsa interpretação cristã de ―resgate de almas‖, quando em realidade em muitos aspectos, 

apenas lhes interessava o comércio. Prova dessa mudança de sentido é o uso constante nos 

documentos administrativos relativos à África, da palavra resgate para expressar um comércio 
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de ouro, por exemplo. Por isso, se é importante que tomemos cuidado sobre o uso moderno de 

palavras modernas para designar o passado, o inverso também e necessário, na medida em 

que, pela limitação que temos em relação ao pensamento passado, podemos ser enganados 

pela interpretação fiel ao texto, como, por exemplo, crer que resgate apenas significava a 

salvação de almas. Portanto, ficamos com os historiadores modernos, permanece ―tráfico‖. 
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CAPÍTULO 1 

HISTORIOGRAFIA 

 

Se o senhor quiser arranjar um jardim diante da sua 

casa, não vai deitar abaixo as árvores centenárias que aí 

haja... Ainda mesmo que fossem contorcidas e velhas 

não as cortaríamos para plantarmos um canteiro de 

flores; pelo contrário, trataríamos de dispor os canteiros 

de tal sorte que não tivéssemos de sacrificar as árvores. 

Uma árvore dessas não pode fazer-se num ano. (León 

Tolstói. Ana Karenina).  

 

Neste capítulo analisaremos a historiografia sobre a colonização portuguesa. A 

realização do capítulo está justificada na problemática geral de nosso trabalho o qual tem
13

os 

como objetivo principal a análise da legislação relativa ao tráfico de escravos, e, por 

conseguinte, examinar o contexto no qual a legislação foi formulada e aplicada. A legislação 

negreira apenas adquire sentido para nós na medida em que esteja contextualizada ao 

momento de sua criação histórica, a sociedade do império português. A legislação que nos 

dedicamos a avaliar tem em mira os comerciantes de escravos e os administradores que 

faziam parte da grande estrutura da colonização portuguesa, seja na África, seja na América, 

ou ainda no Atlântico Sul. Desse modo, antes da presente análise contextual que explica 

historicamente a legislação do tráfico negreiro depois de 1640, devemos mostrar nossa 

escolha metodológica e que fundamenta a análise final do trabalho; sendo assim, este capítulo 

está fundamental e indissociavelmente ligado ao resultado final da pesquisa, uma vez que 

discute a produção historiográfica, tendo como foco uma crítica interna à documentação. Ele é 

um capítulo teórico e que justifica a análise do trabalho, ressaltando as escolhas do saber e 

fazer historiográfico colonial ao longo do tempo e espaço. Tem-se, assim, como pano de 

fundo, a intenção de se realizar uma crítica historiográfica acerca do império português, que 

explica e explica-se, também, na legislação negreira.  

O presente capítulo aborda dois pontos de vista da historiografia colonial: Antigo 

Sistema Colonial e Antigo Regime nos Trópicos. O destaque para as duas correntes 

historiográficas aconteceu devido ao crescente debate realizado e que, por meio dele, se faz 

                                                           
13

 Este capítulo não pretendeu ser um estudo epistemológico sobre a historiografia. Tivemos algumas conclusões 

que foram expostas sem serem aprofundadas as bases historiográficas. Dessa forma, no trabalho propomos 

apenas expor alguns aspectos metodológicos sobre duas correntes historiográficas, como dito anteriormente, de 

forma introdutória à pesquisa.  
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um repensar historiográfico. Em outras palavras, todo texto sobre a colonização escrito 

atualmente, em maior ou menos medida, deve refletir metodologicamente os pilares que 

sustentam sua elaboração. Por isso, também, a existência de um capítulo historiográfico nesta 

pesquisa. No capítulo não procuramos repensar completamente a historiografia sobre a 

colonização (tarefa que seria impossível), já que esta não foi a principal intenção da pesquisa, 

todavia destacamos alguns pontos, de forma pinçada, que diretamente se correlacionam a 

nossa investigação, como a questão da governabilidade do império. Por isso, destacamos os 

aspectos contraditórios entre as referidas partes com a intenção de contribuirmos, finalmente, 

com o produto final de nossa pesquisa, neste debate que está aberto e que cada vez mais 

produz uma divisão teórica. 

* 

 

A historiografia que explica o Brasil como colônia de Portugal tem como 

fundamentação teórica o século XIX, momento no qual se buscava explanar a história do país 

depois da independência de 1822. Logicamente, o ponto inicial da análise partiu do 

pressuposto segundo o qual o país se construiu historicamente como colônia portuguesa: 

iniciou-se da realidade explicativa para a afirmação histórica de que o Brasil foi sempre uma 

colônia portuguesa, uma colônia com características da realidade do século XIX. Esse foi o 

fio condutor da interpretação histórica do país que influenciou boa parte da produção histórica 

nacional e que procurou analisar os vários momentos históricos dentro de um mesmo quadro 

histórico. Neste ponto surgem as principais problemáticas historiográficas, a partir das quais, 

para além de uma re-problematização da história nacional, se procura rediscutir a história 

político-econômica mundial.  

Dito de outro modo, produto da influência independentista do século XIX, a 

historiografia esteve interpretando anacronicamente a história do ―Brasil colônia‖ desde o 

século XVI, como se fosse uma mesma linha explicativa, assentando no mesmo prumo 

histórico contextos distantes
14

 (HESPANHA, 2010a, p. 75). Partindo destes pressupostos, se 

fundamentou toda uma linha historiográfica que procurou romper com a historiografia que 

tem por tendência a interpretação de uma história colonial brasileira que se sustenta na ideia 

                                                           
14

 A Crítica do professor Hespanha se mostra bastante prudente ao apontar para uma longa duração da história 

colonial. Como resultado desta longa duração, alguns pontos anacrônicos persistiram, como a ideiaexacerbada de 

exploração colonial, desenvolvida pelos autores do ART. Contudo, seguindo essa linha de pensamento, em nosso 

modo de ver, alguns equívocos  ocorreram, os quais serão tratados ao longo do capítulo, entre os quais está a 

tentativa de negar o valor econômico da colonização juntamente ao excessivo apego a noção de exploração 

colonial.  
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de relação voltada para a exploração colonial como chave explicativa. Contudo, antes de 

mostrarmos os pressupostos da corrente historiográfica do Antigo Regime nos Trópicos
15

, 

faremos uma breve exposição da construção historiográfica que a mencionada escola passou a 

incidir criticamente.  

 

1. O paradigma “Sentido da Colonização”. 

 

Não sofremos nenhuma descontinuidade no decorrer da 

história da colônia (...) 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na 

realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, 

alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; 

depois, algodão, e em seguida café, para o comércio 

europeu (...) Este início, cujo caráter se manterá 

dominante através dos três séculos que vão até o 

momento em que ora abordamos a história brasileira, se 

agravará profunda e totalmente nas feições e na vida do 

país(...) (Sentido da Colonização. Caio Prado Junior). 

 

Caio Prado Junior, em seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, arquitetou 

uma das teses mais importantes sobre a história daquilo que chamou de ―Brasil Colônia‖. Seu 

clássico capítulo ―Sentido da Colonização‖ ainda se faz presente nas interpretações 

historiográficas atuais, sendo alvo de críticas. Sua intenção ao examinar o passado colonial foi 

tão somente entender o seu Brasil Contemporâneo, buscando no passado a solução das 

dificuldades político-econômicas que achacavam sua contemporaneidade, assim como toda 

uma vertente de pensamento intelectual do período
16

 que mediante os diversos problemas 

pelos quais o Brasil se encontrava, buscaram na história as saídas para os dilemas sociais 

brasileiros.  

Prado Junior tinha uma função política que buscava antes de entender a história e 

o atraso econômico brasileiro, que propriamente fazer um trabalho de historiador (Mendes, 

2008). Em sua interpretação, observava-se uma longa duração na história do país que inibia o 

seu desenvolvimento, a qual foi denominada o ―sentido da colonização‖. Visto de forma 

negativa, o período colonial ainda se fazia presente no cotidiano do autor, pois, desde o início 

                                                           
15

 Adiantando, nos referimos ao grupo de Estudos Antigo Regime nos Trópicos, ligados principalmente a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entre os principais pesquisadores, se encontram João Fragoso, Antonio 

Jucá Sampaio, etc. A produção realizada pelo grupo cada vez mais influencia a produção historiográfica atual e 

tem como marco fundador, o livro Antigo Regime nos Trópicos, de 2001. Ao longo do capítulo estão expostas 

mais informações sobre o grupo, influências e produção.  
16

 Dois exemplos do modo de pensar da época: FREYRE, Gilberto.  Casa Grande e Senzala. Formação da 

Família Brasileira sob o regime patriarcal.Primeira edição de 1933HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do 

Brasil. Primeira edição de 1936.  
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da formação do país, dentro da economia mundial ele tinha a mesma função: atender ao 

mercado externo.  

Declaradamente marxista, o autor não analisa ortodoxamente a história do ponto 

de vista da luta de classes no livro Formação, como havia feito em seu primeiro livro 

(PRADO JUNIOR, 1933), embora se caracterize fundamentalmente marxista pela abordagem 

materialista da história (IGLÉSIAS, 2000). Procurando apreender a disposição histórica do 

país na conjuntura mundial, buscou no cenário da colônia a resposta para o atraso econômico 

de sua época. Nesse sentido, diferentemente dos países europeus, que tinham feito a revolução 

industrial rompendo com o passado Feudal, o Brasil tinha se formado não passando por este 

estágio histórico e por isso não evoluiu sua indústria e seu mercado interno
17

.  

No entender de Caio Prado Junior, o Brasil deveria superar a sua longa duração 

histórica para se desenvolver. Com efeito, assombrava a intelectualidade da época a negativa 

disposição do país em atender às necessidades econômicas externas. Ao estudar a colônia, o 

autor tinha a finalidade de distinguir a história do país, afirmando que o grande problema 

ligado ao sentido econômico da colonização foi não ter desenvolvido uma economia nacional. 

Em outros termos, por sua produção ter se voltado quase que exclusivamente para o mercado 

europeu, inibiu-se a evolução interna da economia. Portanto, o sentido da colonização ainda 

se fazia presente, já que o país não havia se industrializado. A necessidade do Brasil era criar 

as condições para a evolução de um mercado interno e depois se industrializar rompendo 

definitivamente com o ―sentido da colonização‖. Caio Prado Junior não teve como intenção 

construir um texto historiográfico, antes construir na história uma proposta política 

fundamentada na colônia. Seu texto, com efeito, se tornou um dos mais influentes da 

historiografia nacional e chegou a criar uma escola historiográfica derivada de sua 

interpretação. 

 

2. A escola “sistema colonial” 

 

 

Fernando Novais, em seu livro Portugal e Brasil da crise do Antigo Sistema 

Colonial, parte das teorias de Caio Prado Junior para desenvolver sua hipótese histórica sobre 

                                                           
17

 O autor, embora marxista, teve a sutileza de romper com a tradicional linha analítica da escola historiográfica, 

que interpretava não tentando forcejar uma espécie de Feudalismo nos trópicos. Como, de certo modo, o fizeram 

outros autores ligados ao Partido Comunista. Caio Prado Junior, diversas vezes se mostrou contrário à ideia de 

que o Brasil deveria passar pelas cinco etapas da história, como o fez (SODRÉ, 1962; IGLÉSIAS, 2000, p. 202).  
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o Brasil Colônia. Nota-se que diferentemente de Prado Junior, Novais é um historiador de 

ofício e que seu trabalho se diferencia do livro Formação do Brasil contemporâneo (que é 

um ensaio), se constitui em uma tese acadêmica. Novais assume o papel de discípulo de Prado 

Junior que se propõe a aprofundar a sua interpretação de um prisma acadêmico. Defendida na 

USP na década de 70, a tese teve um grande impacto nacional e criou uma escola 

historiográfica em torno da interpretação do Brasil colônia como fruto de um sistema 

colonial. 

Muito bem elaborada do ponto de vista teórico-metodológico, o texto de Novais 

explica o Brasil dentro do quadro do desenvolvimento do capitalismo moderno. 

Resumidamente, a colonização do novo mundo foi, para ele, uma etapa do recrudescimento 

capitalista europeu. A colonização europeia teve sentido histórico exercendo a função de uma 

alavanca para a acumulação primitiva de capital europeu. Neste ponto reside a utilização da 

tese de Caio Prado Junior sobre o ―sentido da colonização‖, de um ponto de vista invertido.  

Não obstante, um estava preocupado com a evolução histórica do capitalismo e o 

outro com o desenvolvimento econômico do Brasil. As colônias, por meio do exclusivo 

comercial, eram exploradas economicamente pelas potências europeias em ascensão 

econômica. Assim, explicar-se-ia, dentro do sistema colonial de Novais, a tese do sentido da 

colonização brasileira, ou seja, ter sido voltada para o mercado externo contribuindo para 

inibir o interno. Sendo assim, o estado fortemente centralizado tinha o poder de dominar as 

relações ultramarinas com a finalidade de realizar uma exploração parasitária em suas 

colônias.  

 

Nesta fase intermediária, em que a expansão das relações mercantis 

promovia a superação da economia dominial e a transição de regime servil 

assalariado, o capital comercial comandou as transformações econômicas 

mas a burguesia mercantil encontrava obstáculos de toda ordem para manter 

o ritmo de expansão das atividades e ascensão social; daí, no plano 

econômico, a necessidade de apoios externos – as economias coloniais – 

para fomentar acumulação , e no nível político a centralização do poder para 

unificar o mercado nacional e mobilizar recursos para o desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Antigo Regime Político – essa estranha e aparente projeção 

do poder para fora da sociedade – representou a fórmula de a burguesia 

mercantil assegurar-se das condições para garantir sua própria ascensão e 

criar o quadro institucional do desenvolvimento do capitalismo comercial 

(NOVAIS, 1979, p. 66- 67) 

 

Apesar de uma distância entre suas ideias costuma-se, equivocamente, tratar dos dois 

autores conjuntamente. Todavia, deve-se distinguir suas explicações históricas na medida em 

que as ideias de pacto colonial e sistema colonial foram examinadas por Novais e não por 
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Prado Junior. Este último preocupou-se com o desenvolvimento do Brasil, o outro, embora 

tenha também feito isso, teve como objetivo o plano geral do desenvolvimento mundial. 

Desse ponto de vista, a tese Sistema colonial pretendeu ser uma extensão explicativa do 

sentido da colonização. Assim, deve-se perceber que a tese de Novais é uma interpretação 

histórica que surgiu a partir da tese política de Caio Prado Junior e não entender que, 

propriamente, as explicações do primeiro estavam no segundo. Com efeito, não se deve 

atribuir a Prado Junior as explicações de Novais, sendo ambas  interpretações historicamente 

diferentes. Novais quem se propôs interpretar ao seu pleno desenvolvimento a ideia de 

Sentido da Colonização:
18

 

 

Se combinarmos, agora, esta formulação – o caráter comercial dos 

empreendimentos coloniais da época moderna – com as considerações 

anteriormente feitas sobre o Antigo Regime – etapa intermediária entre a 

desintegração do feudalismo e a constituição do capitalismo industrial – a 

idéia de um "sentido" da colonização atingirá seu pleno desenvolvimento 

(NOVAIS, 1979, p. 30). 

 

Também vista em Formação do Brasil Contemporâneo, a ideia de exploração 

colonial tem um fator fundamental na tese de Novais, pois constitui o mote explicativo dentro 

da ideia de Antigo Sistema Colonial. O mercantilismo, em última análise, teria sido o fator 

principal que estruturou a sociedade do Antigo Regime com a finalidade de alavancar a 

acumulação primitiva do capital europeu, sendo fundamentalmente comercial. Em última 

análise, se conclui que embora houvesse alguns tipos de existência que se sobressaíam à 

ordem geral, segundo o autor, tudo estava dentro do quadro do sistema voltado à acumulação: 

 

Em suma, licenças, concessões, contrabando, parecem-nos fenômenos que se 

situam mais na área de disputa entre as várias metrópoles europeias para se 

apropriarem das vantagens da exploração colonial – que funciona no 

conjunto do sistema, isto é, nas relações da economia central europeia com 

as economias coloniais periféricas. Não atingem, portanto, a essência do 

sistema de exploração colonial (NOVAIS, 1979, p. 91). 

 

Desse modo, a tese de Novais constitui um sistema fechado que tem por intenção 

explanar o papel histórico do Brasil na passagem do Feudalismo para o Capitalismo europeu. 

Por isso, sua análise é global e tende a ignorar os fatores locais, como contrabandos, 

desenvolvimento interno, acumulação endógena que constituem em fatores de ordem 

secundária (FRAGOSO, 1998). 
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 Esta definição sobre os autores foi elaborada pelo professor Claudinei M. M. Mendes. Texto em elaboração. 
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Da análise de Caio Prado e Novais deriva a noção dicotômica existente na relação 

entre metrópole/colônia. Sobretudo em Novais verifica-se uma exacerbadamente dicotomia 

desencadeada pela exploração colonial. Para ele, como mostra dessa relação de atrito de 

interesses estabelecidos no processo de colonização, desencadeou no fim do sistema, 

momento no qual se tornou mais latente as diferenças ideológicas entre metrópole e colônia. 

A Crise do Antigo Sistema Colonial, portanto, decorre de uma tomada de consciência dos 

colonos em relação à posição de explorados que, no final do século XVIII, permitiu romper as 

amarras mentais que subordinavam a colônia à metrópole.  

 

Crise no sistema colonial é, portanto, aqui entendida como o conjunto 

de tendências políticas e econômicas que forcejaram no sentido de 

distender ou mesmo desatar os laços de subordinação que vinculam as 

colônias ultramarinas às metrópoles europeias. Elas se manifestam no 

bojo da crise do Antigo Regime, variando e reajustando-se ao ritmo 

daquela transformação (NOVAIS, 1979, p. 13). 

 

Para Novais a relação entre metrópole e colônia é vista de forma antagônica, na 

medida em que procura explicar a colonização como um fator da exploração europeia das 

riquezas tropicais. Essa relação que estava no comércio e que ainda se fazia presente no seu 

Brasil contemporâneo, pois não tinha sido desfeita com a independência política de 1822.  

Considerando, portanto, o ponto de vista de ambos os autores pode-se dizer que 

há uma relação dicotômica entre Brasil e Portugal, reafirmada de forma mais categórica em 

Novais. O ―sentido da colonização‖, dessa maneira, explica-se pela divisão de interesses entre 

a Metrópole e a Colônia, haja vista que produzir exclusivamente para fora, do ponto de vista 

capitalista, implica em uma desvantagem econômica. O Sistema Colonial, por sua vez, 

elimina qualquer possibilidade de os colonos (do ponto de vista global) se sobressaírem aos 

metropolitanos, pois, tiveram a ―função‖ histórica de servir, assim como a colônia, de 

alavanca para o desenvolvimento capitalista europeu. Da conscientização dessa relação 

desigual, advinda do desenvolvimento econômico das colônias, emergiu-se a falência interna 

do sistema, marcadamente desigual.  

 

3. A brecha Camponesa 
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Na década de 70, as interpretações de Caio Prado e Fernando Novais receberam as 

primeiras críticas, alguns autores como Ciro Flamaron Cardoso e Jacob Gorender se 

destacam. 

Cardoso, ao estudar as relações de trabalho na América, encontrou algumas 

dissonâncias nas teses Sentido da Colonização e Sistema Colonial. Como mostrado acima, as 

interpretações advindas do paradigma pradiano tendem a estudar as relações de produção 

voltadas somente para a exportação, por isso mesmo os estudos se orientaram para a produção 

com base no trabalho escravo. Primeiro para o açúcar, depois para o ouro e café. Nesse 

aspecto reside a crítica do autor carioca. Para ele, os autores que abordavam o assunto 

entendendo o período como fruto exclusivo das produções externas distorceram a história 

―obcecada pela plantation monocultora e exportadora”. Sua grande contribuição crítica se 

encontra na construção de uma história para além das relações interna/externa, norteada por 

uma dinâmica interna que se baseava naquilo que chamou de brecha camponesa. Ao estudar 

a crítica construída por Cardoso Santana, Claudinei Mendes conclui. 

 

Ao definir as atividades econômicas autônomas dos escravos que escapavam 

do sistema de plantation como brecha camponesa, Cardoso pretendeu 

valorizar o que denominou de variáveis internas. Sua intenção foi mostrar 

que, na colônia, existiam atividades produtivas que, escapando às injunções 

externas, davam à sociedade colonial uma estrutura que não era explicada 

somente por sua ligação com o mercado mundial. Chegou a considerar a 

brecha como uma atividade universal no escravismo americano, portanto, 

um fato estrutural da escravidão colonial (MENDES, 2008, p. 57). 

 

De fato, havia uma grande dinâmica interna que escapava às interpretações dos 

autores paulistas e seus discípulos. Mas, ao buscar contrapor-se a essas explanações, em 

algum momento, passou a acentuar em demasia sua explicação, transformando-a em caráter 

universal da produção colonial, e, por isso concebeu a brecha camponesa como um fator 

estruturador da sociedade da colônia.  

Talvez o melhor exemplo do uso exacerbado da concepção do escravismo colonial 

como elemento mais importante da colonização tenha sido o livro Escravismo Colonialde 

Gorender, que definiu o escravismo como um modo de produção proeminentemente colonial. 

Posteriormente, o próprio Cardoso chamou a atenção para o problema formado com o 

excessivo uso de sua interpretação em relação a universalização da brecha camponesa. 

Mas, o que compete indagar é: as interpretações fundamentadas no seio da brecha 

camponesa teoricamente superaram o estudo de Caio Prado e Fernando Novais? Ao admitir 

que existia, para além de uma produção voltada para o mercado externo, uma produção 
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interna, mesmo concebendo-a universalmente como modo de produção, os autores superaram 

e substituíram o modo de se conceber a história da colônia? Diretamente, devido à brecha 

camponesa o sentido da colonização e o sistema colônia deixaram de servir como modelo 

explicativo de história?  

As interpretações que procuraram valorizar a dinâmica interna na colônia foram tão 

somente criadas dentro do circulo interpretativo de Caio Prado Junior e Fernando Novais. 

Para Mendes (2008), o resultado final das críticas de Santana foi acrescentar no quadro 

interpretativo do autor de Formação do Brasil Contemporâneoelementos não tratados pelo 

mesmo devido a sua obsessão pela plantation monocultora.  

 

A novidade de sua análise está, pois, menos em ter formulado uma 

interpretação alternativa à de Caio Prado do que em lhe ter acrescentado 

aspectos que julgava decisivo para a plena compreensão da época colonial. 

Aceitando a formulação de que a colônia havia sido criada para produzir 

para o mercado externo, acrescentou que os colonos não ficaram passivos 

diante das injunções externas, mas a elas teriam reagido de diferentes 

maneiras, promovendo a consolidação da produção colonial como estrutura 

com interesses próprios. Conclui ressaltando que o estudo dessas reações 

permitiria captar a diversidade existente entre os países americanos que se 

constituíram como colônias (MENDES, 2008, p. 59). 
 

Por fim, Santana propriamente reconhece que, de modo oposto, haviam exagerado 

no uso corrente da sua interpretação, pois, se antes apenas se observava o mercado externo na 

relação colonial, com o desenvolvimento de sua interpretação, passou-se apenas a conceber as 

relações internas da produção. Em resumo, Santana não chegou a discordar antagonicamente 

de Caio Prado, mas sim embutiu um valor para as variáveis internas de modo a atrelar 

historicidade às relações internas da colonização. Acerca de Caio Prado Junior ressalta-se que 

ele não tinha a intenção de observar as relações internas de produção. Sua preocupação era 

com o problema de seu Brasil Contemporâneo desindustrializado. Por isso encontrou na 

colônia o sentido do problema econômico de sua atualidade, a tendência história, 

caracterizada com sentido da colonização, de exportar mercadorias para a Europa. Portanto, 

não tinha porque o autor estudar a dinâmica interna. Concluiu Mendes (2008) que o autor 

paulista estava comprometido politicamente com o seu tempo, fruto de um debate pela 

industrialização do país. Fernando Novais, ao pretender aprofundar-se no estudo sobre o 

sentido da colonização não superou Caio Prado porque se manteve dentro do quadro 

interpretativo do autor, mesmo construindo um trabalho historiográfico diferente do ponto de 

vista histórico. 
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4. O antigo Regime nos Trópicos e o rompimento com o paradigma sentido 

da colonização 

 

Em 2001 foi publicado o livro Antigo Regime nos Trópicos. No nosso modo de 

conceber a análise adota-se uma abordagem que pode ser considerada diferente do ―Sentido 

da Colonização”. A ―nova escola‖ historiográfica, denominada ART em referência ao livro, 

no entanto, apenas se formou depois do ano 2000, principalmente, com o contato cada vez 

mais constante com os estudos do historiador Antonio Manuel Hespanha. Contudo, até o final 

da década de 90, não havia sido construída a proposta final que se diferenciou do modo de se 

conceber a história colonial tradicional, embora já se tenham as bases dela nos livros Homens 

de Grossa Aventura do professor João Fragoso de 1992, O Arcaísmo como Projetode Fragoso 

e Manolo Florentino 1998. E por fim, não menos importante, o livro Em costas negras de 

Manolo Florentino.  

Portanto, distinguimos duas fases do grupo carioca que vieram tomar corpo no 

início na primeira década do século XXI, no ART. Não se afirma aqui, portanto, que a 

segunda fase nega completamente a etapa que por conta do livro denominaremos de fase 

Arcaísmo como Projeto. Notam-se algumas diferenças entre as duas etapas que tentaremos 

matizar aqui.  

 

4.1. Primeira fase: Arcaísmo como projeto 

 

Como assinalado, observamos um primeiro período nas teorias do Antigo Regime 

nos trópicos. Acreditamos que as teses de Fragoso e Florentino, sintetizadas no livro 

Arcaísmo como Projetode 1993, frutos das laureadas pesquisas Homens deGrossa 

Aventura e Em Costas Negrasainda estão de certo modo presas ao paradigma Sentido da 

Colonização na medida em que, outrossim, estão metodologicamente  ligadas à tese de 

Cardoso. Melhor explicando, o livro de Fragoso e Florentino mostra que havia uma 

acumulação endógena na colônia com a criação de elites coloniais que se baseavam no 

comércio para se diferenciar dentro da colônia. Assim sendo, criou-se um modo de 

acumulação de capital que por vezes extrapolava as arrecadações europeias, não 

caracterizando, assim, propriamente um sentido exportador para o Brasil. O mesmo se diz a 
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respeito do tráfico de escravos que se aglutinou no Rio de Janeiro, por meio dos traficantes de 

grosso trato cariocas.   

Em Homens de Grossa Aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil 

do Rio de Janeiro, 1790/1830, se observa uma grande pesquisa documental, em inventários, 

testamentos, escrituras nos tabelionatos e toda uma gama de documentos voltados para os 

negócios do Rio de Janeiro. Sendo assim, demonstra que havia uma grande elite negociante 

no Rio de Janeiro (os homens de grosso trato) que formava a elite interna, acumuladora de 

capital. Estavam envolvidos com diferentes tipos de comércio: interno e externo. Segundo 

Fragoso, esses negócios superavam o valor docapital rural. Por isso, a economia colonial, ao 

contrário do que tradicionalmente se assegurava, estava voltada para os negócios internos. 

Contudo, como demonstra Stuart Schwartz (1999, p. 131) há certa contradição nessa tese 

central que se sustenta da afirmação constante do caráter central do poder interno dos 

negociantes como essência do capital e que por outro lado não deixa de mostrar o grande 

poder externo das negociações.  

 

Fragoso enfatiza a importância do mercado interno, mas demonstra 

continuamente (e corretamente) suas ligações com o setor de exportação, o 

que cria uma certa tensão em seu argumento, oscilando entre a novidade de 

suas afirmações e o reconhecimento da ligação íntima entre a economia 

interna e o comércio de ultramar. Caio Prado Júnior e outros, em seus 

escritos, já haviam dedicado bastante atenção aos não proprietários ou 

pequenos produtores e ao mercado interno, mas continuavam a afirmar o 

caráter dinâmico dos setores ligados à economia de exportação. A inovação 

do trabalho de Fragoso está justamente no argumento de que o mercado 

interno teria passado a impulsionar a economia como um todo 

(SCHWARTZ, 1999, p. 131). 

 

Por isso, da afirmativa na qual se exibe de forma convincente que a economia interna 

impulsionava a economia global da colônia não se pode concluir que ela estava desligada do 

fator externo, como colocado por Caio Prado Junior. Conquanto, de fato, ele tenha mostrado 

uma acumulação endógena, não sinalizou que o mercado era disjuntamente ligado a Europa. 

Assim como já se assinalou acerca de Ciro Flamarion Cardoso, ajustou-se um ponto dentro do 

paradigma sentido da colonização. Pois, em última análise, a apreciação de Fragoso, em 

linguagem marxista, também se inquieta com a formação do Capital, opostamente aos autores 

paulistas, para ele o processo ocorria endogenamente. Nesse sentido, em relação à tese Antigo 

sistema colonial de Novais, há uma distinção, já que ao mostrar que em alguns pontos mais 

se acumulava internamente o capital opõe-se naturalmente à ideia de uma colônia como 

alavanca para a acumulaçãoprimitiva de capital. A análise do livro de Fragoso é sobre o final 
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do século XVIII e início do XIX, não obstante, a explicação se almeje para todo o período 

colonial. Tem-se que ressaltar que o final do século XVIII sofreu mudanças muito grandes em 

relação à economia tanto europeias quanto coloniais. Em termos coloniais, por exemplo, com 

o desenvolvimento de Minas Gerais dinamizou-se a economia colonial, com a migração de 

inúmeros colonos e de muitos escravos para as zonas produtoras. Tal crescimento vertiginoso 

implicou na necessidade de uma maior produção interna para abastecer essas zonas. Ou seja, 

não havia espaço para o tamanho da estrutura comercial apontada pelo autor nos princípios da 

colonização. O problema do livro reside na interpretação estrutural da história focalizada nos 

homens de negócio como motor da economia colonial, suplantando a grande produção para o 

mercado externo. Esta é a síntese contida em seu trabalho conjunto com Florentino, Arcaísmo 

como projeto. Segundo os autores, há um projeto de implantação do Antigo Regime europeu 

no ambiente colonial, utilizando o capital com a finalidade de sustentação do ancien régime 

português. Em outros termos, o livroEm Costas Negrasse equivale em mostrar no mesmo 

sentido a formação da gente de Grosso trato no que se refere ao tráfico de escravos, 

subsequente fator aglutinante de capital colonial.  

Os autores receberam algumas críticas a respeito de suas interpretações. Primeiro, e 

mais importante: debateu-se a tentativa de equivaler-se estruturalmente uma interpretação 

histórica localizada no final do século XVIII e início do XIX para todo o período colonial. As 

quais contestam, em outras palavras, como pesquisas documentais referentes a um momento 

servem de base para a criação de uma suposta e, até então, problemática estrutura. Segundo, 

há uma flutuação constante em se recusar e se aceitar o circuito escravista como um fator 

importante na construção do capital colonial (SCHWARTZ, 1999, p. 131). 

 

4.2.Segunda fase: Antigo Regime nos trópicos. 

 

A segunda fase foi marcada, principalmente, pela criação de um grupo de estudos e 

da utilização das teses do Arcaísmo em monografias. Frente às críticas observou-se a 

insistência em se mostrar historicamente, por meio de teses e dissertações, defendidas 

principalmente na UFRJ, a extensão estrutural dos homens de negócio como aglutinadores de 

capital. Também, ao passar dos anos, inúmeras outras instituições foram aderindo ao modo de 

interpretar a história proposta pelos professores cariocas.  

Porém, uma linha de acontecimentos recrudesceu as pesquisas e fortaleceu o grupo 

de estudos: estudar o império português em detrimento do estudo focalizado na colônia. 
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Acreditamos que essa mudança aconteceu por volta dos anos 2000, com o estudo 

fundamentado nos textos do autor português Antonio Manuel Hespanha (HESPANHA, 

1994)
1920

. Devido essa relação entre ART e os estudos portugueses dois pontos mudaram: 

primeiro, houve certo rompimento com a linguagem marxista; segundo, passou-se a valorizar 

os estudos políticos em oposição ao econômico. Nesse sentido, os estudos passaram a ter 

como objeto de apreciação o império português, especialmente, voltado para uma análise de 

sua história política, sem que deixasse de se preocupar com a formação do capital econômico 

na colônia e de maneira a reforçar, ainda, a ideia de concepção e manutenção de uma elite 

colonial de forma historicamente reiterada.  

Cabe ressaltar também que a altercação passou a girar em torno da governabilidade 

do império, em relação à centralidade do poder real e ao modo como o ―Estado‖ interferia na 

vivência colonial. Com esse tipo de interpretação, surgiu a possibilidade de diminuir ainda 

mais a importância histórica do meio rural, escravista e ―exportador‖ em detrimento de micro-

focos internos de poder aglutinadores de capital.  

 

4.2.1. O questionamento do absolutismo monárquico. 

 

Como afirmado, as influências sobre as pesquisas do grupo que se formou com o 

surgimento do livro Antigo Regime nos Trópicos vieram de Portugal. Precisamente, da 

adaptação dos estudos que circundam as teorias de António Manuel Hespanha, que aplica em 

Portugal o questionamento teórico acerca do poder monárquico português, de maneira a 

descaracterizar a imagem de um rei absoluto. 

Publicado na Espanha em 1989, o livro Às vésperas do Leviatã procurava mostrar 

que em Portugal o rei não possuía poderes irrestritos e que, nesse sentido, deixava o governo 

local para os órgãos localmente responsáveis por isso. Em 1991, Pujolfez um balanço 

historiográfico a respeito da questão e chegou à conclusão de que a ideia de um estado 

privilegiadamente centralizado adveio primeiramente da caracterização de Alexis de 

Tocqueville sobre a Revolução Francesa, na qual sinalizou de forma negativa a excessiva 

interferência do rei nas decisões cotidianas dos súbditos. Contudo, alerta para não se 

                                                           
19

 O arcabouço teórico se encontra neste livro, que tem uma primeira edição espanhola de 1989. 
20

 Em 2000 há a publicação do Artigo FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima S. e BICALHO, Maria 

Fernanda Baptista. Uma leitura do Brasil Colonial. Bases da materialidade e da governabilidade do Império. 

Neste artigo há as bases de um estudo que se seguiu e que buscava entender a história colonial dentro do império 

português.  
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interpretar as mesmas localidades de forma antagônicas ao centro. Se se auto-regiam era de 

forma inequivocamente espontânea e não para se contrapor aos interesses reais, pois, não 

havia uma tensão dicotômica nesse sentido (PUJOL, 1991, p. 134).  

O rei era uma figura que tinha poderes, mas apenas sustentado pela elite do mundo 

político que o cingia. Um pouco sem expressão na década de 90, limitada ao grupo que 

cercava ao professor Hespanha, a tese ganhou força, principalmente, com a adaptação da ideia 

de poder também às colônias, principalmente americana – o que não havia composto o rol de 

estudos até então. Talvez, exceto o livro Às vésperas do Leviatã, o melhor exemplo de 

aplicação de pesquisas portuguesas sejam os vários capítulos do livro organizado pelo próprio 

professor Hespanha, da coleção História de Portugal(MATTOSO, 1998). Neste livro há um 

aprofundamento da tese de descentralismo político em Portugal que mostra em variados 

pontos as localidades portuguesas se administrando sem a interferência direta do rei.  

 

4.2.2. Autonomia colonial. 

 

Frente aos estudos que mostravam a descentralização do poder real, do ponto de vista 

político, surgiu a ―nova‖ tese de um Antigo Regime nos Trópicos. Isto é, aceitando-se a 

descentralização da Coroa portuguesa, rapidamente, os autores foram tentados a aplicar tal 

teoria nas colônias. Portanto, desse ponto de vista, haveria a ruptura final com a ideia de 

Sentido da Colonização e Sistema colonial. Em última análise, aquilo que foi visto como uma 

variável interna em Ciro Flamarion Cardoso, de um ponto de vista conjuntural, pode ser 

entendido com um aspecto que faz parte da estrutura histórica do império: a descentralização. 

Jamais Cardoso Santana afirmou ou entendeu dessa forma, mas, sua tese concorda, ainda que 

de forma distante, com um poder local prevalecente.  

Mas, mais importante foi a adaptação do grupo carioca ao conceito de 

descentralização, ao conceber Hespanha como mentor intelectual basilar de seus trabalhos, 

pois, com a necessidade de superar Fernando Novais, cujo trabalho principal concebe um rei 

essencialmente absoluto, a tese do português apresenta argumentos  proporcionalmente 

antagônicos aos do autor paulista.  

Visto de uma forma dicotômica, a interpretação fundamentada no Antigo sistema 

colonial passa a perder a legitimidade perante a concepção do rei que tinha poderes limitados. 

Pois, de que modo sustentar-se-ia a noção de pacto colonial se de forma alguma as colônias 

existiam para atender o aparato metropolitano. Igualmente, a ideia de uma exploração colonial 
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seria minimizada já que as colônias não eram um corpo no qual o rei, de forma parasitária, 

extraia suas rendas. Principalmente, retomando as teses já colocadas em Homens de Grossa 

Aventurae Arcaísmo como projeto, as de que a economia basilar da colônia era voltada para 

os homens de grosso trato, sendo a propriedade rural baseada no escravismo pouco 

importante, distanciam-se cabalmente as interpretações do ART as do Antigo Sistema 

colonial.   

Em Antigo Regime nos Trópicoshá um importante artigo do professor Hespanha no 

qual acomoda sua tese de Monarquia Corporativa às colônias. Observemos alguns pontos 

traçados por ele: 

 

1. Poder real partilhava o espaço político com poderes de maior ou 

menor hierarquia; 

2. O direito legislativo da Coroa era limitado e enquadrado pela doutrina 

jurídica (ius commune) e pelos usos de práticas jurídicas locais; 

3. Os deveres políticos cediam perante os deveres morais (graça, 

piedade, misericórdia, gratidão) ou afetivos, decorrentes de laços de 

amizade, institucionalizados em redes de amigos e de clientes; 

4. Os ofícios régios gozavam de uma proteção muito alargada dos seus 

direitos e atribuições, podendo fazê-los valer mesmo em confronto com o rei 

e tendendo, por isso, a minar e expropriar o poder real (HESPANHA, 2010a, 

p. )
21

 

 

Desse modo, os capítulos do referido livro insistem em expor com variadas 

pesquisas documentais os diversos modos como as localidades tinham o poder se de auto-

administrar. O texto é de Cosentino (2010), cujo trabalho de pesquisa foi feito em sua tese de 

Doutorado. Dentro da linha de pensamento de Hespanha, o autor mostra que governadores 

gerais tinham amplos poderes ao tratar das questões coloniais, não necessitando pedir, a todo 

momento, autorização real para realizar suas ações (COSENTINO, 2009). O Governador 

Geral era, assim, um representante do rei que exercia função similar à dele, podendo legislar 

quando fosse imprescindível. Todos os outros cargos estavam submetidos a ele 

(HESPANHA, 2010a). O argumento que pesa para o rei não decidir na vivência colonial e 

deixar nas mãos dos governadores as decisões é abalizado na distância entre as colônias e a 

metrópole, que nas contas de Hespanha contavam nove meses(HESPANHA, 2010a, p. 50), o 

que atrapalharia ainda mais um controle central. Para ele, é um equívoco acreditar que o rei 

exercia poderes absolutos na vivência da colônia. Ao explicar a possível ocasião que levou os 

                                                           
21

 Acreditamos que essa distância territorial não constituía um problema administrativo, sendo a afirmação 

anacrônica.  
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historiadores a conceber o poder monárquico da época moderna como resultado de um 

absolutismo, ressalta para uma análise retrospectiva a partir da imagem do estado do século 

XIX, deturpada por propostas políticas que observavam negativamente o poder central do rei.  

 

Do ponto de vista do colonizador, a imagem de um império centralizado era 

a única que fazia suficientemente jus ao gênio colonizador da metrópole. Em 

contrapartida, admitir um papel constitutivo das forças periféricas reduziria o 

brilho da empresa imperial. Do ponto de vista das elites coloniais, um 

colonialismo absoluto e centralizado condiz melhor com uma visão histórica 

celebradora da independência(HESPANHA, 2010a, 168). 

 

Os historiadores brasileiros passaram a estudar a história da colônia sob um 

ângulo retrospectivo, valorizando excessiva e continuamente uma visão antagônica entre a 

metrópole e a colônia, a qual estabelece uma continuidade interpretativa e que representaria 

uma posição política dos prós-independentistas do século XIX. Os alicerces da historiografia 

brasileira foram construídos no contexto imediato do pós-independência. Não por acaso 

expressaram uma aversão na relação metrópole/colônia. Em última análise, uma visão própria 

dos colonizadores e colonizados passou a ser pensada de maneira sistemática a partir do 

esquema colonial do século XIX, onde prevalece uma mentalidade marcadamente pensada na 

qual a metrópole explorava a colônia, em um sistema de trocas desigualmente projetado e 

moldado pelos interesses da burguesia aspirante à ascensão social.  

 

O efeito mais perturbador da aplicação de um modelo corporativo à situação 

colonial é o questionamento do paradigma de uma ligação de dependência 

única e unilateral entre metrópole e colônias, uma ligação que a história 

colonial tradicional compreende como ‗exploração‘ e ‗coerção‘. Numa 

sociedade pluralista como aquela da Europa da baixa Idade Média e início da 

Época Moderna, exploração e coerção, mesmo quando elas existiram (e 

existiram muito frequentemente), eram canalizadas por um mecanismo 

muito complexo e diversificado: transferência de impostos, hierarquização 

simbólica, desigualdades jurídicas etc., que frequentemente desempenhavam 

papéis divergentes e mutuamente dissonantes ou mesmo conflituais. A 

tentativa de compreender a totalidade da história colonial com a história de 

uma relação monótona que submete colonizados a colonizadores é, vistas as 

coisas assim, uma simplificação grosseira, pouco aceitável pelas atuais 

regras de arte da história. E, já que falamos em colonizadores e colonizados, 

terminamos com a desconfortável questão de perguntar quem eram os 

colonizadores e quem eram os colonizados. Ou melhor, se os colonizadores 

eram o reino e se os colonizados eram os colonos de origem europeia e sua 

mestiçagem, onde colocamos os nativos?(HESPANHA, 2010a, p. 75) 

 

Nesse sentido, aceitando-se as bases de uma sociedade na qual não se privilegiava 

a coerção social, fruto de trocas econômicas desiguais planejada, se impossibilita de pensar 
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que o sentido da colonização tenha sido a vivência de uma colônia sendo explorada pela 

metrópole, ainda menos, concebe-se a ideia de um projeto de colonização baseado num pacto 

social que se pretendia ser sustentáculo de uma divisão desigual entre a colônia e a metrópole. 

Colônia versus Metrópole é resultado, segundo Hespanha, de uma interpretação ligada 

politicamente com um tempo histórico que serviu de protótipo para toda uma interpretação 

histórica, de certo modo anacrônica. O que se percebe é que a escolha metodológica na qual 

se concebe a vivência colonial não como resultado de um processo coercivo, não acomodaria 

conjuntamente a ideia de uma colônia que tinha por função exportar para desenvolver a 

metrópole.  

 

4.2.3. Valor político da colonização 

 

Outro fator metodológico incrementou a composição da teoria que, claramente, se 

posicionou em oposição ao modo de se conceber a colônia como fruto de uma relação 

dicotomizada com a metrópole: história política.  

De forma oposta ao modo de conceber do Sistema colonial, que tem seus alicerces 

na história econômica, o grupo do ART passou a se basear na história política do império 

como elemento principal de análise. Também fruto da discussão relativa ao absolutismo 

monárquico, estudos expuseram como trabalhava a rede de poder que circundava as decisões 

dos reis. Tais pesquisas apontaram para uma sociedade corporativa e que se baseava num 

pacto político onde cada camada social tinha sua função dentro do Antigo Regime, cabendo 

ao rei decidir, como cabeça de um corpo social, os rumos políticos, econômicos e culturais da 

sociedade. Passaram a valorizar a noção de monarquia pluricontinental e monarquia 

―compósita‖. Em última instância, havia a Coroa central na qual coabitavam os vários reinos 

do império, respeitando os seus direitos, seus deveres e seus modos de se administrarem.  

 

Monarquia constituída por grupos locais espalhados pelo império que 

igualmente dependiam do reconhecimento e do aval institucional da coroa 

para manter suas posições sociais diante das sociedades em que viviam. 

Monarquia pluricontinental porque ao mesmo tempo era uma monarquia 

corporativa. Coroa e ultramar eram faces de um mesmo edifício social, posto 

que ambos dependiam um do outro para se organizar com áreas de poder – 

político, econômico e cultural –, tendo suas jurisdições e prerrogativas 

reiteradas e reforçadas pelos vínculos que os articulavam, formando, desse 

modo, o conjunto imperial (FRAGOSO & GOUVÊA, 2010, p. 19 - 20). 
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A grande valorização dos reinos que constituíam o corpo do império minimiza 

automaticamente a posição de submissão das colônias e, em última análise, exclui qualquer 

tentativa de conceber a história em decorrência de uma exploração econômica. Nessa política 

imperial se destacam os acordos fundamentados nas prestações de serviços ao rei, pelos quais 

rendiam inúmeras mercês, cargos, etc. Como foi o exemplo, dos insurretos de Pernambuco e 

de Salvador Correia de Sá, cujas posições políticas a favor do rei e do bem comum, lhes 

renderam mercês e cargos depois dos fins das batalhas que participaram.  

 

* 

 

Tendo em vista tais apontamentos, pode-se dizer que duas margens se criaram na 

historiografia de modo que uma está em oposição à outra, se negando, se enfrentando, se 

contrapondo, se anulando: ART e ASC. Ou seja, entender a história como resultado de um 

sistema colonial é negar, portanto, uma monarquia corporativa, pois, se para uns a essência da 

governabilidade está embasada na exploração, no enfrentamento, na dicotomia, para os outros 

ela se estabelece por meio do corporativismo, da dinâmica, do pluralismo dos poderes; o que 

equivale a dizer que (de um lado o poder é concebido como central e de outro é rizomático, o 

primeiro se apóia no sentido econômico da colonização, o segundo compete em demonstrar 

um sentido político. Para uns o poder é central, para outros pulverizado; para uns o sentidoda 

colonização é econômico, para outros é político.  

Ao afirmar aqui que houve a criação de um meio de estudar a história de modo 

diferente do sentido da colonização, estamos afirmando que, pela primeira vez na história da 

historiografia colonial, se observa uma alternativa dicotômica a ideia de sentido exportador da 

colonização. Há de fato a construção de uma metodologia que se mostra diferente e que 

rompe com a tradição historiográfica nacional, e em alguns pontos internacional, já que é um 

costume ocidental interpretar as relações coloniais como fruto de uma exploração. Mas, ao 

apontarmos para essa superação, não estamos afirmando que optamos por essa ―nova‖ 

abordagem. Diferentemente disso, este trabalho tem também a intenção de pensar os aspectos 

internos da abordagem historiográfica que se ocupa das relações coloniais. Para tanto, não 

partimos da análise de um produto acabado, as discussões realizadas no decorrer de nossas 

análises condicionam a conclusões que podem se posicionar em alguma margem, ou longe 

delas. O fato é que esta é uma discussão fluída e que somente as pesquisas serão capazes de 

responder teoricamente a solução. Mas o que fica de imediato é que acomodar as duas 
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interpretações num trabalho requer atenções particulares com a teoria da história colonial. 

Para continuar a aprofundar nas linhas gerais das interpretações, estão abaixo algumas críticas 

feitas de forma mútuas entre representantes das partes.  

 

5. Crítica à crítica. 

 

Aceitando-se ou não o novo método interpretativo, o surgimento do grupo ART 

estimulou os estudos relacionados ao período colonial de uma forma muito peculiar. Primeiro, 

porque em um momento inicial os trabalhos foram se aquilatando nos arquivos de modo a 

subsidiar discussões que de alguma maneira se contrapunham à convencional interpretação de 

sentido econômico se passou a aperfeiçoar os trabalhos nos arquivos; segundo, tais 

apontamentos acabaram por recrudescer a importância teórica de uma revisão historiográfica; 

terceiro, houve com isso um repensar da história que culminou na desconstrução de uma 

teoria edificada, impulsionada por um repensar interno, isto é, uma reavaliação interpretativa. 

Nesse novo patamar historiográfico e frente a essa refacção (estrutural), surgiram respostas às 

críticas elaboradas pelos autores do Rio de Janeiro. Os eventos acadêmicos contribuíram 

muito e concentraram-se em espaço para as primeiras discussões, como o evento da ANPUH 

de 2003 (BICALHO & FERLINI, 2007) 
22

 

O livro Modos de Governar expressou um primeiro diálogo direto entre os 

grupos e, como consequência controvérsia gerou a polarização teórica das abordagens. Sem 

seu prefácio, Vera Ferlini defende a ideia de centralização e da abordagem relacionada ao 

Antigo Sistema Colonial, bem como a de que seria inegável a inexistência de uma produção 

em grande escala voltada para o mercado europeu, mesmo aceitando-se as teorias de Antigo 

Regime. Na introdução, feita por Fernanda Bicalho, houve a reiteração e postulação das 

críticas feitas no livro Antigo Regime nos Trópicos
23

. Propriamente, de caráter introdutório, 

os textos não se aprofundam nas críticas e respostas. O debate nos artigos do livro demonstra 

uma bilateralidade interpretativa no que concerne ao modo teórico da fabricação 

historiográfica, na qual de um lado se valoriza a produção econômica e do outro o valor 

político das relações sócias do Antigo Regime.  

Consideramos como a resposta mais embasada e detalhada o texto de Laura de 

Mello e Souza (2006) a qual deve ser delineada aqui, sobretudo, devido a influência que a 

                                                           
22

 Primeira edição é de 2005. 
23

 Modos de Governar.  Ideias e práticas políticas no Império Português. O prefácio foi feito por Ferlini e a 

Introdução por Bicalho.  (BICALHO & FERLINI, 2007) 
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autora tem no panorama da historiografia nacional. Consideramos, pois, sua posição como 

representante da expressão de um grupo de historiadores que se vincula ao modo de conceber 

a colonização como fruto do Sistema Colonial
24

.  

Dialogando com os autores do Antigo Regime nos Trópicos, Mello e Souza 

defende a teoria na qual embasa seus estudos e ainda mostra as fragilidades existentes na linha 

oponente. O primeiro ponto a ser ressaltado compete ao conceito de descentralização do poder 

real. Entende a autora que havia certa fragmentação da força real, mas, afirma que a 

insistência nesse tipo de abordagem gerou certo abuso no modo de se conceber a monarquia 

descentralizada. Nesse sentido, dialoga diretamente com Antonio Manuel Hespanha: 

 

O apreço ao esquema polissinodal e à microfísica do poder levam-no a 

enfraquecer excessivamente o papel do Estado e a criar armadilhas para si 

só, sobretudo no capítulo que escreveu para uma coletânea brasileira, O 

Antigo Regime nos trópicos, organizado por João Fragoso, Maria de Fátima, 

Gouvêa Maria Fernanda Bicalho. Ali há insights originais, como a já referida 

crítica a Raymundo Faoro e a observação de que ―a imagem de um Império 

centralizado era a única que fazia jus ao gênio colonizador da metrópole‖, 

mostrando, mais uma vez, a permanente contaminação ideológica sofrida 

pelo tema da administração, conforme destaquei no início deste capítulo. 

Mas, há também certo descuido quanto a especificidade do império 

português na América, que o leva a generalizar com base em situações 

próximas ao Oriente (SOUZA, 2006, p. 48 - 49). 
 

Para a autora, há uma falta de explicação ao se tratar do império português e que as 

generalizações originam uma miscelânea teórica ao abordar as colônias como um todo no 

império. Concorda que ideologicamente a historiografia do século XIX influenciou na 

produção historiográfica. Apesar disso, assinala que a ideia de Antigo Regimenos Trópicosé, 

do ponto de vista metodológico, defendida pelo professor Hespanha, uma contradição.  

 

Longe de mim propor o abandono do conceito de Antigo Regime. Mas, 

acredito que, ao utilizá-lo deve-se ter a clareza quanto às suas implicações 

                                                           
24

 Não procuramos simplificar o debate historiográfico transformando a ideia de alguns historiadores em ideias 

que representam toda a historiografia. Tampouco, polarizar institucionalmente o debate num embate Rio de 

Janeiro versus São Paulo, pois, sabemos que por mais influência política que as instituições possam exercer 

sobre as pessoas, em última análise elas tem seus modos de pensar próprios. Por isso, ao elencar as idéias de 

alguns historiadores, destacando-os dos demais e dando-lhes poder transformando-os na própria expressão 

teórica, não acreditamos que os outros professores e demais pesquisados pensem da mesma forma, em dicotomia 

plena. Na USP e na UFRJ se encontram os principais ―lugares sociais‖ que institucionalmente representam as 

pesquisas, na primeira em torno do grupo de estudos da Cátedra Jaime Cortesão, os segundos, no grupo ART. 

Mas, dificilmente podemos classificar ou polarizar nacionalmente o debate, que mesmo internamente há 

divergências, mesmo dentro das referidas instituições, há variantes teóricas. Ainda cabe ressaltar que dentro dos 

quadros teóricos existem interpretações próprias de cada ―lado‖, impossível de ser elencada neste pequeno texto, 

que tem o objetivo de pinçar as principais idéias e, não se nega, as mais polarizadas, às vezes, caricaturizadas. 

Pois, nos pontos extremos podemos perceber os limites das interpretações.  
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subjacentes ao seu uso, e sobretudo quanto à relação que algumas sociedades 

assim qualificadas estabeleceram com possessões externas à orbita europeia. 

O que houve nos trópicos, sem dúvida, foi uma expressão muito peculiar da 

sociedade de Antigo Regime europeia, que se combinou, conforme as 

análises dos autores de O Antigo Regime nos trópicos buscaram 

programaticamente evitar, como o escravismo, o capitalismo comercial, a 

produção em larga escala de gêneros coloniais – que nunca excluiu a de 

outros, obviamente –, com a existência de uma condição colonial que, em 

muitos aspectos e contextos, opunha-se a reinol e que, durante o século 

XVIII, teve ainda de se ver com mecanismo de controle econômico nem 

sempre eficaz e efetivo, mas que integravam, qualificavam e definiam as 

relações entre um lado e outro do Atlântico: o exclusivo comercial. Em 

suma, o entendimento da sociedade de Antigo Regime nos trópicos 

beneficia-se quando considerada nas suas relações com o antigo sistema 

colonial(SOUZA, 2006, p. 67). 
 

Neste ponto, a autora procura acomodar em certos sentidos as posições 

conceituais do Antigo Regime e do AntigoSistema Colonial, não deixando de reconhecer toda 

a produção do grupo carioca. Laura de Mello e Souza aponta para os problemas 

interpretativos do livro Antigo Regime nos Trópicos: a renúncia da produção em larga escala 

e o escravismo, como ela própria nota, isso incide de modo proposital. Explicativamente, a 

supressão dos estudos acerca de tais elementos deve-se ser arrazoado em toda a produção 

historiográfica elaborada por João Fragoso, a da primeira fase; a ideia contínua que persiste 

ainda hoje em seu trabalho e do grupo é a de que embora tenha havido o escravismo, a 

produção colonial em grande escala, não se constituem como fatores centrais da história 

colonial. A economia se embasava nos homens de grosso trato e não na produção rural e 

escravista. Assim como Novais e Caio Prado não se interessaram pela dinâmica interna, os 

autores, do mesmo modo, no entanto, invertidamente, se furtam de mostrar o escravismo e a 

grande produção. Chegando ao ápice da falta de importância nos estudos tradicionais, amiúde 

colocados, o império e as estruturas políticas ainda seriam aspectos mais importantes nas 

relações sociais que a própria produção de gêneros tropicais.  

Neste momento, consideramos imperioso expor juntamente das críticas elaboradas 

pela autora de OSol e a Sombra, a resposta do professor Hespanha
25

. Observe abaixo que o 

autor se refere à crítica feita por Mello e Souza em relação ao excessivo apego ao Direito. 

Explicando o ensejo, a autora sugere que o historiador do direito se deixa iludir pelas 

explanações dos textos jurídicos e limita a historicidade de forma simplista e restrita às leis. 

 

                                                           
25

 HESPANHA, António Manuel. Caleidoscópio do Antigo Regime. São Paulo: Alameda, 2012. Primeira edição 

em artigo em 2007 no Almanack Braziliense. 
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 Daí que, ainda que alguns historiadores (do direito) ande obcecado com o 

Direito, não liga quase nada às leis do rei, embora possa ligar muito à 

doutrina dos juristas e à jurisprudência dos tribunais. Por outro lado, ligando 

muito a esta doutrina e esta jurisprudência, ele tem que estar a ligar também 

muito ao direito praticado, ao direito vivido, aos arranjos da vida. É que uma 

das características do direito comum era a sua enorme flexibilidade, 

traduzida no facto de o direito local se impor ao direito geral e de, na prática, 

as particularidades de cada caso - e não as regras abstratas – decidirem da 

solução jurídica. Isso quer dizer que a centralidade do direito se traduzia, de 

fato, na centralidade dos poderes normativos locais, formais ou informais, 

dos usos das terras, das situações ―enraizadas‖ (iura radicata), na atenção às 

particularidades de cada caso; e, em resumo, na decisão das questões 

segundo as sensibilidades jurídicas locais, por muito longe que andassem 

daquilo que estava estabelecida(a) nas leis formais do reino. (...) Esta função 

―desreguladora‖ e ―paralisante‖ do direito é imediatamente evidente a quem 

tiver trabalhado um pouquinho que seja com o direito desta época. Mas, para 

quem não passou por aí, direito significa antes imposição, cogência, 

execução, inflexibilidade, formalismo (HESPANHA, 2012, p. 11 - 12). 

 

De modo algum, nos parece, que a autora relacione direito à coerção. De modo 

inverso, ela impugna a falta de historicidade e aplicabilidade da teoria na história. Pois, se 

percebe em Hespanha a confiança de que os costumes locais prevaleciam às leis portuguesas 

centrais, que os códigos legislativos portugueses não interferiam na vivência local. Mas, a 

questão que fica é: essa afirmativa pode ser considerada estrutural para todo o império 

português, em todas as regiões e em todos os momentos históricos? No mesmo sentido, a 

autora afiança que o autor português trata de forma homogênea o império, no que se refere à 

distância como sendo um fator que impossibilita a centralização do poder. 

Ainda em resposta, Hespanha chama a atenção para o pouco que escreveu acerca da 

história ultramarina e que o que dissertou está em concordância com o que já haviam anotado 

os melhores historiadores brasileiros ―a versão que dou nesses artigos não tem nada de novo. 

Os melhores intérpretes da realidade histórica do Brasil colonial não dizem outra 

coisa”(HESPANHA, 1994, p. 23).O autor português se refere-se a Caio Prado Junior e sua 

linha de pensamento na qual pondera sobre a desordem administrativo-colonial. Para 

Hespanha, esse conflito apontado pelo autor paulista era a descentralização do poder. Ou seja, 

na falta de um código que previsse os acontecimentos coloniais, dava-se a liberdade de 

resolver os problemas aos mandatários locais, ou, a cada caso novo se fazia necessário impor 

um novo regulamento, amiúde contraditórios.  

Em outra ponta crítica, Laura de Mello e Souza exprobra de forma enfática o 

conceito de Antigo Regime, afirmando que o uso do termo pode ser equívoco, pois retoma 

uma construção do mesmo nas cercanias da Revolução Francesa, quando se havia um fervor 
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político em torno da ideia. Embora, tenha organizado a História de Portugal. O Antigo 

Regime eter escrito um artigo na coletânea Antigo Regime nos Trópicos, e ainda colaborar 

ativamente como mentor intelectual num grupo que se auto denominaAntigo Regime nos 

Trópicos, e de a presente resposta à crítica vir numa coletânea de textos denominada 

Caleidoscópio do Antigo Regime, Hespanha afirma: 

 

Dou de barato que a expressão Antigo Regime é, pelo menos equívoca e, 

com isso, dispenso-me de analisar toda argumentação sobre o sentido de 

‗Antigo Regime‘ desenvolvida de p. 63 a 67. Realmente, eu nem uso essa 

designação nos títulos de meus textos, embora talvez a tenha utilizado, com 

um sentido meu próprio, porventura pouco ortodoxo (HESPANHA, 1994, 

p.32). 

 

O conceito utilizado, Antigo Regime tem uma gravidade histórica e conota uma 

posição política importante; teria sido interessante observar qual o modo de se conceber do 

autor em relação a problemática, pois, o que se percebe é uma adaptação inexplicada e 

irrefletida de Tocqueville.  

Por fim, expor-se-á discussão que gira em torno da noção de ―Estado‖. Mello e 

Souza assevera que não é pelo fato do ―Estado‖ dos séculos XVI ao XVIII não serem iguais 

aos do século XIX e porvindouros que isso expressaria a inexistência de um Estado; ele 

existia de forma diferente. 

Segundo Hespanha há um uso anacrônico do conceito ―Estado‖ para se tratar nas 

Coroas da época moderna, uma retroprojeção da noção futura de uma disposição política do 

período moderno. Nesse sentido, se observa nas interpretações uma concepção equivocada 

sobre as monarquias, enxergando nelas funções que não lhes eram próprias, como a 

centralização do poder coercivo e regulador, parafraseando o título de seu livro principal, um 

Estado Leviathan. E assim, define como entende o ―Estado‖ moderno: 

 

E a própria coroa, em estado de necessidade e em transe de perder até a face, 

frequentemente cobria os desmandos, ou com silêncio de presumida 

ignorância, ou com o manto do perdão ou mesmo com o alarde de uma 

mercê por tais serviços. Pode, realmente, dizer-se que o modo de governar 

do ‗Estado moderno‘ era este, o de se deixar equivocar; e que exigir-lhe um 

poder mais efetivo não passa de uma retroprojeção da imagem que mais 

tarde se formou do Estado, nomeadamente desse Estado distante, exigente e 

dominador, que é ―Estado com colônias‖ (ou o Estado nas ―colônias‖) 

(HESPANHA, 1994, p.32). 

 

Para o autor, a Coroa portuguesa não tinha poderes capazes de se colocar nas 

esferas mais internas da população; as leis não eram coercitivas e sim diferentemente 
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organizativas; a Coroa não era um estado absoluto controlador e punitivo. Em junção a outra 

crítica da historiadora brasileira, a de que inexistem estudos do Antigo Regime sobre a 

escravidão, Hespanha argumenta sobre a inexistência de estudos que apontem para a 

escravidão entendida dentro do seio coercitivo do ―estado‖.  

 

Talvez eu esteja enganado. Mas, então, é preciso que se me indiquem as 

fontes de onde constem as tais intervenções quotidianas de um Estado 

repressor dos escravos subordinados. Sem que existam estas provas, 

diferenciadas em relação há rara intervenção europeia do Estado contra os 

seus escravos do interior, terei que concluir que, afinal, ―administrar uma 

sociedade composta predominantemente por brancos‘ era pouco diferente 

‗que fazê-lo quando o contingente escravo podia chegar – como chegava em 

algumas regiões – a 50% da população‖ (HESPANHA, 1994, p. 35). 

 

Os escravos eram uma questão privada e a coerção era circunspecta pelos seus 

donos. Como acomodar-se-ia, portanto, uma teoria de estado opressor no Antigo Regime 

frente a dinâmica escravista?  

 

* 

 

Em conclusão, o debate está ainda aberto e cada vez mais longe de se chegar a 

uma cdefinição. O texto até aqui levou em consideração apenas dois pontos da discussão 

historiográfica, pois tínhamos a intenção evidente de matizar os modos distintos de se pensar 

a história colonial. Com isso, elencamos acima alguns pontos de discordância que nos 

ajudarão a estruturar os meios de contribuirmos com ela. Mas, devido ao apego com as 

vertentes historiográficas, suprimimos parte da historiografia que se deslocou dessas formas 

de pensar, como os textos de Stuart Schwartz, Frederic Mauro e inúmeros outros que 

escreveram, de certa forma, fora do plano geral traçado aqui.  

 

6. O Império Português como objeto de estudos 

 

Historiograficamente, a noção de império, apresenta duas vertentes que estão de 

forma evidente ligadas a posições políticas de momentos distintos. Em um ponto, estudar as 

colonizações como resultado imediato de um império pode sugerir um poder militar sobre as 

colônias que interessa diretamente aos governantes dos momentos em que os textos foram 

escritos, assim como aconteceu no governo de Salazar. Em outro ponto, pode mostrar 

historicamente, que o Brasil era apenas um ponto dentro do império e que estava 
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equiparadamente igual a outras regiões. Apesar disso, em termos metodológicos, o império 

pode ter duas interpretações: centralizado e descentralizado, as quais dependem do interesse 

historiográfico.  

Há uma tradição na historiografia brasileira que procurou estudar a história da 

colônia desligadamente do contexto português e do restante das outras colonizações. Estaria 

isso ligado à tradição de se buscar compreender as bases da ―formação nacional‖? Quiçá. 

Contudo, de modo desligado a essa posição histórica de cunho político também se estudou o 

Brasil ligado ao império português. Elencamos a baixo alguns estudos que fizeram tais 

escolhas e que ainda hoje são utilizados como exemplos de estudiosos do império.  

Três autores são citados de forma esquemática nos livros do ART. Vitorino de 

Magalhães Godinho (1971), Amaral Lapa (1968) e Charles Boxer (1961, 1963, 1973, 2008)
26

, 

respectivamente, um português, um brasileiro e um inglês. Os autores procuraram estudar o 

império português e não apenas regiões isoladas. Metodologicamente, existem várias 

Histórias de Portugal que, em alguns pontos, tratam do império, mas, seus focos são a Coroa, 

não cabendo espaço para a história interna das colônias. A peculiaridade das obras está de 

maneira exata no ponto onde analisam o império como objeto central, variando de obra a obra 

a intensidade com que fazem seus recortes. Por isso, os autores do ART, os vincularam como 

alicerces metodológicos de seus trabalhos.  

Até a década de 70 do século passado ainda havia colônias portuguesas e o estudo 

da colonização, com efeito, tinha uma função política. Num período de intelectuais militantes, 

dentro de uma divisão ideológica do mundo, houve também uma polarização, outrossim, da 

historiografia. Ao se escrever a história da colonização se deparava com a flagrante posição 

dos portugueses em relação às suas colônias, portanto, ainda que de forma inconsciente, o 

historiador escolhia ser a favor ou não ao regime político. Assim sendo, muitos deles 

procuraram se esquivar de estudar o período colonial como fruto de um império para que, em 

consequência não fizesse propaganda do governo de Salazar.  

Charles Boxer, em meio a essa solução política perigosa, tratou do período como 

um império, e acabou por gerar uma controvérsia com o governante português que o elogiou 

publicamente (MAGALHAES, 2009). Em retribuição ao elogio, Boxer escreve o texto (de 

engajamento político) (SCHWARTZ, 2009, p. 11)Relações Raciais no Império Colonial 

Português, onde desmonta historicamente os argumentos do governo salazarista que buscava 
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evidenciar na história um longo tratamento de igualdade racial entre os portugueses e os 

colonizados, e mostra o grande preconceito racial em todo o território imperial.   

 

Escritores portugueses modernos que afirmam que seus compatriotas jamais 

tiveram qualquer preconceito racial ou discriminação contra o negro africano 

evidentemente ignoram que uma raça pode escravizar outra por mais de três 

séculos sistematicamente sem adquirir um sentimento, consciente ou não, de 

superioridade de raça (BOXER, 1963, p. 91). 

 

Talvez, a escolha de Boxer pelo império adveio do fato de ser um militar que era 

opositor dos regimes imperiais, como o era do regime imperial inglês. Por isso, ao estudar o 

império português procurou se colocar de modo político contra Salazar e abalizar os 

problemas históricos que o império tinha gerado, sobretudo, o racismo. 

 Outro crítico do Regime de Salazar que estudou o período de expansão ligando-o ao 

contexto Mundial foi Vitorino de Magalhães Godinho que, ligado aos Annales e à geração 

braudeliana, pode fazer seu trabalho olhando seu objeto de maneira global, de história total. 

Com efeito, como bom discípulo francês, pode estudar a história da expansão portuguesa 

concebendo todos os continentes tocados pelos portugueses e, conseguinte, realizar ligações 

entre eles: eis a atualidade do autor.  

Ainda Amaral Lapa, com seu original livroA Bahia e a Carreira das Índias, mostra 

um comércio centralizado em Salvador, mas, com um grande ligação entre as várias 

localidades do império. Orientada pelo professor, Sérgio Buarque de Holanda, sua tese de 

doutorado se destacou por não adotar a clássica escolha do Brasil em detrimento do império. 

Embora seu objeto tenha sido Salvador, o foco se manteve direcionado ao comércio imperial.  

Pelo elemento metodológico imperial, os autores do ART os colocam como 

primeiros a estudar o império e, portanto, eles seriam os continuadores dos seus estudos, 

embora o método seja apenas externo flanqueado, pois, internamente, existe uma enorme 

distância metodológica, como a adoção do conceito de exploração colonial e de absolutismo. 

Num dos últimos livros publicados pelo grupo do Rio de Janeiro, no prefácio feito pelo 

professor João Fragoso, sintetiza-se a metodologia da forma com a qual trabalham o período: 

 

Insisto que o pano de fundo deste trabalho não é o Brasil, Angola ou o 

Oceano Índico, mas as diferentes partes que moldam a monarquia 

pluricontinental. Portanto, em vez de Brasil, temos o Estado do Brasil, e no 

lugar da África oriental, temos o Estado da Índia (GUEDES, 2011, p. 17)
27

.  
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Dessa forma, nota-se a nítida diferença em relação a abordagem de Boxer, que 

procurou estudar o Brasil, a África e a Ásia em seus livros, isto é, de um ponto de vista ligado 

às configurações de seu mundo atual, de algum modo, às formações sociais dos determinados 

continentes, como ex-colônias. Por isso, a obra de Vitorino de Magalhães Godinho não está 

de acordo com a inexistência de uma exploração colonial, bem como a obra de Amaral Lapa. 

 Porém, a maior e mais importante mudança historiográfica está relacionada à 

transformação historiográfica, como apontamos acima, observada na Europa. Diferentemente 

de Boxer e de todos os outros autores de até então, o grupo carioca procurou incorporar-se a 

uma corrente historiográfica europeia cuja finalidade foi objetar à ideia de um Estado 

Absolutista Moderno, criando assim uma nova metodologia diferente do paradigma 

estabelecido pelo ―Sentido da Colonização‖. Termos como ―monarquia compósita‖, 

―monarquia plural‖, ―monarquia polissinodal‖, passaram a ser a base interpretativa dos 

estudos do grupo do Rio de Janeiro (GUEDES, 2011, 17). Sobre Boxer, esses conceitos não 

lhes diziam respeito, por isso, inevitavelmente, seu império marítimo português tinha (em 

maior ou menor intensidade) um rei absoluto. Em resumo, não podemos atribuir ao trabalho 

carioca uma ininterrupção das pesquisas de Boxer, segundo as suas próprias ambições, o 

trabalho de Boxer estaria ligado a uma historiografia influenciada pelo romantismo do século 

XIX apontada por Hespanha, isto é, que entendia o rei como absoluto.  

Portanto, os referenciais teóricos utilizados no estudo do império estão, 

inevitavelmente, ligados a um modo de conceber a história que se pretende superar. A única 

coisa que, de fato lhes é comum, é o estudo do império como objeto de pesquisa como 

categoria privilegiada de análise. Guardadas as devidas proporções, os trabalhos de Godinho, 

Boxer e Amaral Lapa estariam mais próximos de Fernando Novais e de toda a linha 

historiográfica preocupada com a exploração colonial que com os textos do ART que estuda o 

Império português em seus rincões autossustentáveis.  

 

6.1. Comércio Bipolar 

 

Fora das discussões apontadas, outro trabalho merece ser chamado às discussões 

(ALENCASTRO, 2006). Luis Felipe de Alencastro, nos moldes dos ensaios das décadas de 

30 e 40, procurou mostrar a formação do Brasil. Assim como para Caio Prado, Gilberto 

Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, o autor propõe a perspectiva de uma longa duração na 

formação do Brasil, a qual está baseada na importação de mão de obra. Nesse sentido, afirma 
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que o Brasil se formou no século XVII com a ligação bipolar com Angola, a qual moldou a 

maneira de se conceber a colonização: uma tese muito original
28

. O autor aponta para uma 

relação entre Angola e Brasil sendo, do ponto de vista comercial, mais importante que a 

tradicional análise voltada para os três continentes. Em alguns momentos, o autor apresenta 

uma maior influência dos interesses que ele chama de brasílicos em Angola, que a dos 

próprios portugueses na região.  

Nessa análise, o tráfico de escravos assume o papel de formador da sociedade 

brasileira, devido à demanda americana que passou a ter uma ligação direta com a formação, 

não apenas do Brasil, como também da África. O pano de fundo de sua pesquisa, quando 

mostra uma relação bilateral entre África e Brasil, é questionar e superar a ideia de ―pacto 

colonial‖. Dessa forma, o autor se diferencia por uma abordagem metodológica divergente 

das duas outras vertentes mencionadas. Uma da valor ao Brasil numa relação direta com 

Portugal, por meio do pacto colonial; a outra estuda a ligação entre as várias localidades do 

império. Embora, o autor não deixe de negar a existência imperial, para ele a primazia de tais 

relações se situa no Atlântico.  

 

7. Catolicismo e a crítica ao absolutismo 

 

Retomando a análise do grupo ART um último ponto deve ser esclarecido: a 

atividade religiosa e a ideia de uma monarquia ―deixe-se enganar‖. Concordamos com a 

relatividade que norteia a escolha metodológica dos autores do ART sobre a quase 

inexistência dos poderes do ―Estado‖ na vivência colonial, embora, tenhamos que notar que 

muitas vezes ela é levada a extremos. Contudo, um ponto importante escapa a essa tentativa 

de reduzir o poder central da metrópole: a religião.  

Em todos os momentos da colonização o cristianismo e os seus dogmas estiveram 

presentes. Em defesa desses dogmas agiram as Coroas ibéricas desde o início da colonização. 

Muito embora os interesses da Coroa e dos religiosos - devido aos problemas europeus - 

variassem, no fundo a colonização exacerbava o catolicismo no que se refere aos interesses 

voltados para conversão. Os reis eram depositários da religião católica e nesse ponto não 

abriam mão de impô-la à força se assim necessitasse. Pela religião, justificou-se o direito à 

escravidão que tinha que ser feita conforme a lei determinava. Por meio dos portugueses, no 

território colonial, era imposto a vivência conforme a doutrina do catolicismo determinava: 

                                                           
28

 Há um texto do professor José Jobson de Arruda no qual questiona a tese de bipolaridade do comércio 

afirmando que era tripolar, tal qual a tradicional historiografia defende.(ARRUDA, 2009). 
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monogamia, batismo, etc., isto é, conforme os mandamentos de Deus. Em caso de 

desobediência à moral cristã a Coroa tinha o dever de declarar guerra justa àquele que lhe 

fosse opositor.  

Cremos que há um excessivo apego por parte do ART aos micropoderes que, 

naturalmente, existiam. Diante da impossibilidade de haver um controle na cotidianidade da 

vida das pessoas que nem mesmo nos Estados Totalitários modernos isso ocorreu plenamente, 

os poderes locais tinham faculdades políticas muito importantes que até então, passavam 

despercebidas pela historiografia. No entanto, exagerar nessa percepção, também leva à 

simplificação da figura real que se não era ―totalitária‖, também fazia sentir-se, já que punia, 

cobrava, autorizava, proibia e, mais importante, auxiliava na vivência colonial. Como 

veremos, quando no século XVII os colonos baianos se encontram em problemas, a quem 

pedem auxílio?  Mesmo que fosse desobedecido, o rei tinha uma função social extremamente 

importante. A Igreja Católica, por sua vez, também tinha um grande domínio no cotidiano das 

pessoas, o qual se instituía tanto como poder físico, quanto simbólico.   

As Coroas poderiam até respeitar as leis locais, os direitos comuns, mas, somente 

quando isso não lhes atingia frontalmente. E desrespeitar a religião era desrespeitar as Coroas, 

o modo de viver católico, como ocorreu com os reis do Congo na década de 60 do século 

XVII
29

.   

 

8. Conclusão. 

 

Frente a essas discussões, uma pergunta surge: estaria o paradigma do ―Sentido da 

colonização‖ superado? Com o desenvolvimento das teorias ART e com a junção dos estudos 

de António Manuel Hespanha, bem como a contumácia em se trabalhar o império português 

com peças autônomas, cada vez mais se pode conceber a prática da colonização moderna 

como consequência direta de uma relação engessada entre a metrópole e a colônia. Desde 

Ciro Cardoso observa-se a constatação de uma dinâmica colonial interna muito grande, com 

as ―brechas camponesas‖, que depois foram superadas ao tentar se tornar 

historiograficamente um fator estrutural e caiu na claudicação do excesso. Contudo, ao 

mesmo tempo, passou-se a estimular estudos que visavam mostrar aspectos da vivência 

interna da colônia. Os livros de Manolo Florentino e João Fragoso são resultado dessa 

tendência. Os autores, contudo, inovam ao diminuir o poder da escravidão e da produção 
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rural. Eles chegam a afirmar que os principais capitais gerados com a colonização estavam 

nas mãos dos homens de negócio longe do meio urbano, longe das plantation. Não obstante, 

algumas críticas foram feitas aos autores cariocas, principalmente, pelo fato de empregarem 

documentações de um período final da colonização para realizar asseverações historicamente 

estruturais, aplicando o seu método para todo o período colonial. Por fim, depois da virada do 

século, os autores que ainda procuram mostrar o surgimento de uma hierarquia mercantil em 

toda a história do Rio de Janeiro começam a estudar o texto de António Manuel Hespanha e, 

com isso, a criar um novo meio de se imaginar a colonização.  

Para eles a historiografia colonial observa a história de forma dicotômica na 

relação entre Portugal e Brasil, muito balizada pelas influências políticas do século XIX, 

retroprojetada num sentido preconceituoso da colonização, concebida como resultado 

contíguo da exploração colonial. Por isso, há um impulso dos estudos para a história 

econômica que o marxismo de Novais levou às últimas consequências na análise das relações 

econômicas entre metrópole e colônia. A nova proposta metodológica é voltada para uma 

apreciação política de grande importância para a observação dos micropoderes, que minando 

o poder dos ―centros decisórios‖ e atribuindo poderes aos microcosmos locais. A pergunta 

que se faz é: isso era estrutural?  

O grande desafio que ainda se mostra é, por enquanto, sobrepujar a equívoca 

afirmativa de que como estrutura o trabalho escravo e de gêneros de ―exportação‖ não foram 

o fator principal da colonização. Pode se afirmar e mostrar historicamente que havia todo um 

jogo político em torno dos cargos e que isso norteava o processo colonizador – ou de qualquer 

outro nome que se dê à relação entre Portugal e o Estado do Brasil, Angola, etc. Mas, 

desvincular em demasia o poder da produção em grande escala, como a do açúcar produzido 

com trabalho escravo no século XVII, não é apenas ir contra a corrente historiográfica 

mundial, como também é subinterpretar todo um conjunto de documentações.  

Atualmente, poucos aceitam, literalmente, o sentido da colonização tal como em 

Caio Prado Junior; por outro lado, a tese de sistema colonial, ainda que repensada, reage aos 

ataques do grupo ART. Não obstante, fica cada vez mais difícil acomodar elementos como 

Pacto colonial e um caráter extremamente voltado para dicotomia Metrópole/colônia aos 

novos textos voltados para a dinâmica interna da colônia. O que se percebe é um vagaroso 

processo de repensar internamente e em termos gerais a historiografia brasileira e mundial que 

ganhou muito com o surgimento de uma teoria alternativa e que mostrou novos caminhos 

interpretativos que, mesmo ao superinterpretar alguns textos políticos e maximizar períodos 
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ao tentar criar uma interpretação estrutural, se constituiu como linha historiográfica, 

completamente diferente e independente das que a precederam. Nesse sentido, com efeito, há 

um problema: colocar abaixo todo um modo de se conceber a história procurando antepor-se 

às suas linhas principais exige, antes de tudo um cuidado com o método que se procura 

superar buscando compreender a construção historiográfica cujas linhas mestras se 

exprobram, para não simplificá-la. Sendo assim, acreditamos que há uma construção 

caricatural acerca da historiografia que se embasa no ―Antigo sistema colonial‖. Em outros 

termos, instala-se um exagero na superação de conceitos internos que já haviam sido 

relativizados pela própria linha historiográfica, como o de pacto colonial e a visão dicotômica 

entre metrópole/colônia, insistentemente ressaltados nos prefácios e introduções dos livros do 

grupo ART.  

Este trabalho não pretendeu se aliar historiograficamente a nenhum dos lados 

apontados, mas, buscou contribuir diretamente para as discussões pensando e relativizando os 

conceitos discutidos. Perceber-se-á ao longo do trabalho que a história colonial era muito 

complexa e que as tentativas de excessiva generalização contradizem-se perante inúmeras 

exceções, seja quando se afirma a existência de um pacto colonial e se observa um grande 

comércio para além da alçada da coroa; seja quando se tenta transformar esse comércio 

interno numa estrutura; ou ainda quando se afirma que o rei era o centro decisório e 

autoritário e se observa que as localidades tinham poderes, como as câmaras; ou mesmo 

quando observam tais câmaras e localidades e se afirma que o rei não existe.  

Inevitavelmente, uma escolha teve que ser feita neste trabalho: se concebeu a 

produção de açúcar e a escravidão como fatores fundamentais para a história colonial 

portuguesa e angolana entre 1640 a 1695. Não pretendemos, com efeito, ponderar que as 

afirmativas deste texto sejam transplantadas para toda a colonização de forma estrutural: elas 

se bastam aos 55 anos de história analisados.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

CRISE POLÍTICA 
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No Regime posterior a 1640, se observou em Portugal uma crise política advinda 

da Restauração de sua Coroa perante os espanhóis que haviam a anexado em 1580 no 

contexto da sucessão do trono português. Diversos fatores se encadeiam após essa separação 

dinástica, influenciados pela tentativa da Espanha de recuperar a Coroa portuguesa, que 

passara a D. João IV, responsável por romper politicamente com os espanhóis e se assegurar 

no poder.  

As muitas tentativas de recuperação da Coroa portuguesa geraram uma crise política 

que atingiu todo o império português. Desse modo, medidas políticas e econômicas foram 

tomadas tanto no reino quanto nas extensões ultramarinas, frente às inúmeras adversidades 

implicadas pelo período em que o país ficou ligado politicamente aos Habsburgos, tais como 

a perda de influência no comércio com o Oriente e os ataques que passou a receber dos países 

europeus que se encontravam em guerra com seus aliados (Bahia, Pernambuco, Angola, Índia, 

etc.).  

Como apontado, houve uma crise política que se verifica de 1640 a 1668 a qual se 

explica como fundadora de uma nova dinastia portuguesa, implicando em tomadas de 

decisões que marcaram boa parte de sua hist ória, uma crise de parto político, uma crise 

que mudou significativamente a política do império português vindouro. As escolhas da 

Coroa de Portugal e da elite que a cercava fizeram-se sentir diretamente, também, em suas 

colônias, como a crise econômica que abateu o Brasil e parcialmente Angola, objeto de nossa 

análise. No entanto, antes de mostrar a extensão dessa problemática nas colônias faz-se 

necessário um resumo do processo que levou a essa situação, assunto privilegiado deste 

pequeno capítulo.  

 

1. A União Ibérica (1580 - 1640). 

 

A União Ibérica constituiu-se a partir da junção das Coroas de Portugal e da 

Espanha, em torno da ascensão do Império Habsburgo na Europa, que desde o início do 

século XVI começou a praticar uma política imperial voltada para a anexação territorial 

(KENNEDY, 1989, p. 40-41). A fusão das duas Coroas ocorreu de forma legal perante o 

estatuto político europeu e quase ninguém em Portugal procurou contestar tal 

medida(HESPANHA, 2001). Em 1578, devido ao desaparecimento de D. Sebastião em 

Alcácer Quibir e a inexistência de um herdeiro, o trono ficou vago e coube a Felipe II da 

Espanha, o primeiro da linha sucessória, assumir o trono. 
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Do ponto de vista geral, a União ocorreu em um momento complicado da política 

europeia. Alguns historiadores, como Boxer, consideram o conjunto das guerras que 

eclodiram a partir dela como a verdadeira primeira guerra mundial,por ter sido uma disputa 

em todos os continentes (HART, 1967, p. 101). A Espanha, depositária do império 

Habsburgo, passou a anexar várias regiões da Europa, o que gerou um antagonismo com 

outras potências em ascensão, como a França, a Inglaterra e algumas províncias anexadas 

(caso das Províncias Unidas) que passaram a se rebelar.  

A Holanda passou a atacar a Espanha e seu império, juntamente com a Inglaterra e 

com a França causou um grande prejuízo à economia do império Ibérico, uma crise 

peculiarmente econômica e ibérica (FRANÇA, 1997, p. 32). A Espanha teve de enfrentar as 

poderosas armadas da Inglaterra e da ascendente holandesa, além do poder militar francês. As 

guerras se tornaram custosas aos países de modo geral (LOUSADA, 2009, p. 315) devido à 

―revolução militar‖ (KENNEDY, 1989, p. 53), com o desenvolvimento de armas baseadas na 

pólvora e de grande porte, diante da necessidade de se equipararem militarmente, as Coroas 

gastaram mais do que podiam e se endividaram com os banqueiros europeus (KEEGAN, 

1995). 

No saldo das contas portuguesas, um déficit territorial/comercial muito grande se 

aquilatava perante os enfrentamentos dos holandeses e espanhóis: um enfrentamento de suma 

importância militar, mas, sobretudo, de caráter comercial. Aos poucos, as redes batavas se 

espalharam pelo império português assumindo a ponta nos negócios em Macau, no Japão, em 

Malaca, Molucas e na Índia (BRAUDEL, 1998, 195), regiões de grande importância 

comercial que foram vagarosamente tomadas, desfragmentando as poucas redes comerciais 

que os portugueses construíram. Segundo afirma Braudel, ―Só com a tomada de Malaca, em 

1641, o Império português da Ásia será verdadeiramente posto de fora do jogo‖ (BRAUDEL, 

1998, 197). Ainda afirma que se não fossem os holandeses, os próprios ingleses teriam 

açambarcado o Oriente português. O império luso, como bem caracterizou Russel-Wood, 

tinha características peculiarmente baseada em feitorias litorâneas (RUSSELL-WOOD, 1997, 

p. 42 - 43), no caso oriental ainda mais. Bem como afirmou Jaime Cortesão, a parte oriental 

do comércio português, estava em plena decadência interna:  

 

Era esmagadora a proporção entre o vastíssimo espaço que pretendíamos 

senhorear e a exigüidade de nossos recursos em homens e meios de combate 

(...) à inércia nuns casos, ou a tumultuosa acção da Coroa, noutros, se 

enlaçava como cadeia fuzis, a série de vícios e desmandos, que roíam como 

lepra o Estado da Índia (CORTESÃO, 1968, p. 189). 
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Segundo o autor, para além de uma derrocada advinda dos ataques estrangeiros, o 

problema foi interno, portanto, era inevitável a perda de poder. Os monarcas e governadores 

locais começaram a utilizar de suas posições políticas para favorecer amigos e familiares sem 

aptidão para os melhores cargos, quando não os vendiam ou nomeavam pessoas falecidas para 

gozarem de suas rendas. Sendo assim, na avaliação de Cortesão, o maior problema esteve 

ligado ao contrabando de especiarias feito pelos funcionários de alta patente (CORTESÃO, 

1968, p. 194 - 195). 

O contexto europeu em que foi feita a União sugeria a Portugal uma posição 

efetiva na guerra. Ao ligar-se à Espanha em 1580, o que se verificou foi um aceleramento de 

um processo que já estava acontencendo, um ataque ao território colonial português. 

Acreditamos que a União apenas precipitou a fragilidade do império oriental português e 

acelerou a colocação da Holanda em seu lugar. Como mostrou Braudel, as Províncias Unidas 

estavam aptas ao comércio e melhor preparadas para comercializarem mundialmente, 

aceitando-se ou não sua de teoria de economia mundo (BRAUDEL, 1998, p. 11 - 254). 

Tradicionalmente se afirma que as investidas dos países europeus ao império português se 

devem à consolidação da União Ibérica. Mas, contrariamente a isso dever-se-ia questionar: 

sem a união com a Espanha, teria Portugal resistido aos ataques europeus? A Holanda iria 

atacar Portugal com ou sem a União, portanto, inversamente ao que se afirma, deve se pensar 

se a Espanha não dificultou os ataques dos ingleses, franceses e holandeses a Portugal.  

Em suma, na viragem do século XVI para o XVII, os cabedais ultramarinos 

portugueses no Oriente se escassearam. Ao mesmo tempo em que se observa um crescimento 

nos interesses ocidentais, frente aos lucros cada vez maiores advindos do comércio do açúcar 

americano.  

 

1.1. O surgimento e desenvolvimento do açúcar americano 

 

Com a necessidade de assegurar a colonização do Brasil, a Coroa estabeleceu 

algumas mudanças em relação às Capitanias, procurando incentivar a colonização para 

assegurar o território. Diante não somente dos ataques franceses e de La France Antarctique, 

mas, propriamente do contexto conturbado da política europeia, criou-se em 1549 o Governo 

Geral.  
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Alguns anos após a produção de açúcar ter sido implantada no Brasil observou-se 

que ela prosperou bastante.  O engenho que foi transportado para a América pelos 

portugueses, logo após a iniciativa de assegurar o território, tinha uma longa duração 

histórica, com inovações técnicas, e estavam bastante aperfeiçoadas pelos italianos, 

principalmente, os genoveses que transferiram o conhecimento do leste para o oeste do 

Mediterrâneo e posteriormente para a península ibérica. 

Os portugueses, por sua vez, disseminaram as técnicas nas ilhas Atlânticas, 

Madeira, Açores e Cabo Verde, onde algumas mudanças ocorreram: a utilização da mão-de-

obra escrava e africana foi a principal delas. A organização da produção em termos de mão-

de-obra variou um pouco, no entanto, em geral, obedecia a uma linha com técnicos pagos que 

faziam o processo especializado: cañaveiros, espumeiros, mestres de açúcar, entre outros. O 

trabalho braçal era feito por escravos (africanos). Por fim, os labradores, colonos que não 

tinham cabedais para montar um engenho, o que era extremamente caro, plantavam cana, a 

qual era produzida no engenho de outrem e cuja parte da produção era dividida entre produtor 

e proprietário. Esse processo se transplantou para a América (SCHWARTZ, 1996, p. 22 - 26). 

O engenho americano não se constituiu ao acaso. Havia uma história centenária 

por traz da produção que se instalou no novo continente, na qual os portugueses se tornaram 

mestres. Ligado a esses aspectos o contexto americano no qual os portugueses encontraram 

um excelente solo, rios, madeira abundante, no começo mão-de-obra indígena em grande 

número, entre outros aspectos que os levaram a aperfeiçoarem ainda mais o processo 

produtivo. As ilhas do Atlântico, com a introdução da produção americana e seu crescente 

desenvolvimento, quase desapareceram frente ao concorrente.  

Não obstante, na América, no início do processo de montagem da empresa 

açucareira, isso no século XVI, observou um desenvolvimento lento, pois, sua função estava 

mais ligada à colonização do território americano de maneira a inibir os ataques estrangeiros 

do que, propriamente, o de a Coroa tirar proveito maciço do seu comércio, como aponta 

Blackburn: ―por longo tempo o Brasil fora pouco mais que uma parada intermediária e 

atrasada dentro do Império português (...) a colonização portuguesa limitava-se a alguns 

enclaves costeiros”(BLACKBURN, 2003, p. 203).  

Exceto pelo pau-brasil, não se pensava em uma colonização com bastante cabedal 

inicial, voltada para a grande produção. O que se evidencia é que o resultado de uma política 

para assegurar o território, acabou por desenvolver o crescente interesse comercial pelo 

açúcar. Ou seja, até cerca de 1560, a colônia da América era apenas mais uma dentro do 
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império português, longe de dar grandes lucros à Coroa. Assim, em comparação com as 

outras, a sua importância era minoritária. Nesse momento, Portugal estava preocupado em 

cuidar da colonização do Oriente, a qual com o comércio das especiarias sustentava a sua 

economia e as suas aspirações políticas. O Oriente era o que chamava a atenção dos cabedais, 

porque era aparentemente mais lucrativo (FERLINI, 1988, 14 - 15).  

A noção de colonização americana dos portugueses mudou a partir do momento 

em que viram sua possessão ser ameaçada por navios estrangeiros que rondavam à costa e, 

sobretudo, pela instauração de La France Antarctique, no Rio de Janeiro (BLACKBURN, 

2003, p. 204). Essas questões levaram a uma mudança de atitude dos portugueses em relação 

à importância dada à colônia da América, pois, havia a expectativa de se encontrar ouro, tais 

quais os espanhóis, e tais ataques representavam uma ameaça ao empreendimento (FERLINI, 

1988, 14). Em resposta aos invasores, os portugueses instituíram o Governo Geral, 

expulsaram os franceses do território e incentivaram a colonização que teve como resultado o 

desenvolvimento da produção açucareira.  

A partir da década de 50 do século XVI, portanto, em respostas a esses problemas, 

decidiu-se povoar com mais afinco o litoral americano, utilizando a cana de açúcar como 

meio para isso (FERLINI, 1988, 16). Lavouras e engenhos de açúcar começaram a ser 

montados, com uma série de incentivos da Coroa. O próprio governador geral, Mem de Sá 

(1557 – 72) montou dois engenhos. O que se notou nesse período é que, devido às facilidades 

que a Coroa portuguesa proporcionava aos senhores de engenho americanos, a fertilidade do 

solo, facilidade de comunicação e segurança, alguns proprietários de São Tomé se 

transferiram para a América e com eles vieram também as técnicas e os cabedais que lá 

utilizavam. Os jesuítas também receberam inúmeras concessões que facilitaram a instalação 

dos seus engenhos, como a isenção do pagamento do dízimo (BLACKBURN, 2003, p. 206). 

O desenvolvimento foi, sobretudo, no Estado do Brasil, nas capitanias de Pernambuco e 

Bahia, e depois, do Rio de Janeiro.  

Stuart Schwartz notou que logo após esse crescimento inicial houve um período 

de crise que durou até a década de 20, mas, logo foi amenizada devido ao crescente interesse 

dos comerciantes que migravam do Oriente. Como afirmou Godinho, há uma viragem na 

economia do Coroa portuguesa que passou a sustentar-se do circuito Atlântico. 

 

A economia portuguesa do século XVII participa profundamente deste 

conjunto Atlântico. O tráfico com as índias orientais torna-se muito 

anemiado em consequência da vitoriosa concorrência dos holandeses, 

ingleses e franceses. Depois da derrocada da primeira companhia (1628-
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1633), o pensamento econômico deixa mesmo de se preocupar com o 

assunto, durante um meio século. Mas Portugal, ou antes, a sua 

superestrutura de grandes cidades, da nobreza e do Estado, continua a 

alimentar-se das relações marítimas, agora no quadro Atlântico (GODINHO, 

1968, 298 - 299).  

 

O tráfico de escravos, juntamente a esse processo, teve um crescimento 

equivalente
30

. Criou-se, assim, um circuito muito vantajoso aos comerciantes envolvidos no 

trato açúcar/tráfico de escravos. A Coroa passou a lucrar muito com as diversas taxas, embora 

os comerciantes de açúcar e de escravos e os senhores de engenho também lucrassem. O 

açúcar produzido com mão-de-obra escrava africana passou a ser elemento muito importante 

dentro do bloco econômico português, excedendo as relações de produção e se transformando 

num aglutinador social. Como apontou Alencastro sobre o tráfico negreiro, ele foi um 

―instrumento de alavancagem do Império do Ocidente”(ALENCASTRO, 2006, p. 28). 

Desenvolvem, dessa forma, a criação de uma sociedade voltada para o engenho escravista e 

produtor. Em resumo, o grande crescimento da produção de açúcar e seu alto poder de venda 

no mercado europeu chamaram a atenção das potências europeias.  

 

1.2.Os ataques holandeses ao Brasil e Angola. 

 

No início do século XVII, houve um grande aumento na produção de açúcar no 

Estado do Brasil, principalmente na capitania de Pernambuco. O tráfico já era uma empresa 

que garantia o fornecimento de mão-de-obra aos engenhos. A utilização de escravos na 

produção de açúcar se tornou um aspecto estrutural. O sucesso europeu das vendas do produto 

era uma realidade. Este era o quadro histórico da primeira metade do século XVII.  

Os holandeses, exímios comerciantes, devido a falta de refinarias portuguesas, 

refinavam o açúcar que chegava a Portugal e depois distribuíam à Europa. Até 1609 o 

comércio entre os dois países foi feito de forma ilegal, depois, devido a trégua com a Espanha, 

passou a ser feito legalmente, mesmo com a guerra dos Trinta Anos (BOXER, 1973, p. 56). 

Nesse sentido, os batavos tinham a completa noção do valor do negócio do açúcar e dos 

modos de se lucrar com ele. O fato é que a produção de açúcar era uma empresa que rendia 

bastante aos europeus, e isso implicou no interesse dos holandeses em se estabelecerem no 

Brasil. Como mostra Boxer, a Companhia Ocidental holandesa passou a planejar ataques ao 

Brasil, visando o controle das regiões produtoras de açúcar (BOXER, 1961, p. 20). Primeiro 
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atacou a Bahia em 1624, mas no ano seguinte foi expulsa. Depois disso, planejou o ataque a 

Pernambuco e acabou por dominar a região por 24 anos (MELLO, 2003). O ataque das 

Províncias Unidas certamente tinha uma conotação militar, já que atacando o Brasil e se 

estabelecendo em um ponto estratégico na América, em caso de uma necessidade de ataque às 

regiões espanholas, poderia facilmente arranjar as tropas neste ponto. Mas, como mostrou 

Boxer, os planos também se equivaliam ao poder econômico propiciado pela produção do 

açúcar (BOXER, 1961). Ainda esteve nos planos dos acionistas da W.I.C. a possível união 

dos portugueses com a Holanda, devido ao contexto de guerra.  

Os ataques ao Brasil aconteceram primeiro pela importância do açúcar e segundo 

pela fragilidade das tropas portuguesas em relação à armada flamenga (BLACKBURN, 2003, 

p. 233). Na perspectiva holandesa, os espanhóis não dispensariam tropas demasiadas em 

função da defesa do Brasil (como realmente não o fizeram) e com o abarcamento do Brasil 

haveria um lucro muito grande com os rendimentos do comércio de açúcar. Se os espanhóis 

dispusessem recursos para ajudar o Brasil, enfraquecer-se-iam em outros pontos do seu 

império. Planejava-se que o ataque a Pernambuco lhes renderiam anualmente cerca de 8 

milhões de florins, juntamente dos saques que realizariam na operação e aos navios de prata 

espanhóis, pagariam a operação toda (BOXER, 1961, p. 20), o que não ocorreu.  

Em 1630, diferentemente de 1624 no contexto do ataque à Bahia, o Império 

Espanhol foi atacado em várias frentes, por isso, uma ajuda ao Brasil seria difícil de acontecer 

nesse momento: 

 

Não era o Brasil a única dor-de-cabeça para Olívares e seus conselheiros. O 

avanço do exército sueco na Alemanha, a perda, em consequência de um 

furacão, dos mais ricos de todos os carregamentos de prata saídos do México 

(novembro de 1631), o desbarato e a morte de Constantino de Sá em Ceilão, 

e ainda três anos consecutivos de seca e fome em Portugal (1630-2). (...) não 

era somente de Pernambuco que chegavam urgentes pedidos de socorro, mas 

também das Antilhas, da Índia, de Flandres, da Itália e da Alemanha 

(BOXER, 1961, p. 76 - 77).  

 

Em meio a esses acontecimentos, a Espanha não pode defender o Brasil porque 

não dispunha de meios para isso, o que muito descontentou grande parte da aristocracia 

portuguesa. Os portugueses tentaram recuperar a produção em Pernambuco, mas a região 

produtora ficou nas mãos dos holandeses até 1654.  

Os holandeses praticaram as mesmas formas de produção que os lusitanos, por 

isso uma grande falta de mão-de-obra se fez sentir logo nos primeiros anos da ocupação, pois, 

os escravos africanos tinham se tornado a base da produção açucareira (PUNTONI, 1999, p. 
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121; BOXER, 1961, p. 117). Como exposto no capítulo 4 deste trabalho, nesse período 

Angola era a principal região fornecedora de escravos à América, sendo Luanda o principal 

porto exportador. Portanto, para se produzir no Brasil era necessário ter escravos o suficiente. 

A falta ocorria porque os portugueses dominavam a região produtora de mão-de-obra no 

continente africano.  

Ao dominar a região, os batavos sentiram certo desengano com os lucros que 

haviam planejado. Frente ao fracasso das arrecadações enviou-se Francisco de Nassau com o 

objetivo de acertar as condições e dinamizar os lucros da Companhia. Nassau, ao assumir o 

governo de Pernambuco, clamou por mão-de-obra aos acionistas holandeses, como não 

vinham homens para se trabalhar, decidiu-se por utilizar negros africanos. Na mesma linha de 

raciocínio que os fizeram atacar o Brasil, realizaram um ataque a Angola com a principal 

finalidade de dominar também a fonte fornecedora de escravos, segundo Boxer, começaram a 

arquitetar o ataque já em 1634, depois de dominarem a Paraíba e Pernambuco (BOXER, 

1961, p. 312).  

Mesmo antes do ataque a Angola, Nassau aumentou em mais de 100% a produção 

de açúcar, que passou de 60.000 arrobas em 1638 para 130.052 em 1639. Mesmo assim, a 

falta de mão-de-obra era uma deficiência que emperrava a produção e impedia o crescimento 

dos lucros, por isso, atacaram Luanda em 1641 (BLACKBURN, 2003, p. 239 - 241).  

Em resumo, tanto para os holandeses quanto para os portugueses, a mão-de-obra 

escrava e africana era uma necessidade sine qua non para a produção açucareira se tornava 

inoperável. O tráfico negreiro se transformava em um dos mais importantes aspectos da 

estrutura que alavancava a produção e a colonização da América, tornada o sustentáculo de 

parte substancial da economia portuguesa. 

 

1.3. Brasil versus Oriente 

 

Com a crescente importância do circuito do açúcar, brotou no pensamento 

econômico português uma questão de suma relevância: qual era a região colonial que dava 

mais lucros à Coroa e aos comerciantes portugueses?  

No século XVII houve uma grande mudança no paradigma colonizador português, 

que até o final do século XVI manteve um grande apreço pelo comércio com o Oriente. 

Contudo, diante das grandes perdas observadas no processo de guerra com a Holanda, 

vagarosamente se percebeu a importância da colonização do Brasil para a Coroa portuguesa. 
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Os escritores do início do século XVII tinham a noção da importância do Brasil 

frente aos gastos gerados pelos investimentos no Oriente e por diversas vezes tentaram 

convencer a Coroa da importância de trocar os interesses e investir os cabedais no Brasil 

(MENDES, 1983, p. 43; MELLO, 1998, p. 22). Como mostra o diálogo entre Alviano e 

Brandônio, construído pelo suposto autor Ambrósio Fernandes Brandão, a obra Diálogos das 

Grandezas do Brasiltenta provar que a colonização do Brasil era preferível à das índias, isto 

é, ao Estado das Índias. Observe um trecho do diálogo no qual Brandônio tenta convencer 

Alviano: 

 

Brandônio - faço provar minha atenção, que o Brasil é mais rico e da mais 

dinheiro à Fazenda de Sua Majestade que toda a Índia; porque não me 

havereis de negar que para as naus que dela vêm, virem carregadas das 

fazendas que trazem, se desentranha todo esse Oriente, como se ajuntar a 

pimenta do Malabar e a canela do Ceilão, cravo do Moluco (...) por maneira 

que é necessário que se ajuntem todas estas cousas, de todas estas partes, 

para as naus que vêm para o Reino poderem vir carregadas, e se não 

ajuntassem não viriam (BRANDÃO, 1966, p. 76 - 77). 

 

Para o autor, apenas as três capitanias produtoras de açúcar dariam mais lucros à 

Coroa do que todo o Oriente. Contudo, os interesses sobre o Brasil seriam tão grandes quanto 

desejava o autor apenas depois de 1640 e com os planos de colonização de D. João IV, bem 

como dos sucessores da Dinastia Bragantina. Antes disso, mesmo com toda a importância 

representada pelo circuito Atlântico, havia um fetiche dos negociantes pelo Oriente.  

 

1.4.A ascensão de Felipe III e o fim da União Ibérica 

 

Na década de 20 ascendeu ao trono da Espanha Felipe III, o qual denominou como 

ministro o Duque Conde Olivares. As medidas tomadas pelo ministro foram voltadas para a 

retomada da guerra, de modo a pôr fim à paz com a Holanda. Com seu fim, alguns aspectos 

podem ser ressaltados: primeiro, com o retorno da guerra, incrementaram-se os ataques dos 

holandeses ao território espanhol; e segundo, para enfrentar a guerra, Olivares passou a 

aumentar as cobranças em relação às suas possessões de forma arbitrária. Parte da aristocracia 

portuguesa, com inúmeras perdas coloniais, viu a necessidade de se afastar politicamente da 

Espanha para não ter seu território colonial açambarcado.  

Os espanhóis, devido ao longo período de enfrentamento, com as potências europeias 

(a Inglaterra, a Holanda e a França), tiveram que por diversas vezes recorrer a banqueiros com 

o intuito de se manter belicamente perante os países que o atacavam. Essa política econômica 
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implicou num endividamento da Coroa espanhola no momento da tentativa de ascensão dos 

anos 20 e 30. Parte da historiografia portuguesa interpretou que esse momento espanhol 

prejudicou os portugueses ligados a Coroa de Castela.  

Nesse sentido, para Saraiva (1940), a União com a Espanha foi um prejuízo para 

Portugal. O autor segue uma linha interpretativa de cunho nacionalista português, que 

procurou interpretar as ambiguidades entre as nações ibéricas
31

. De maneiras às vezes 

diferentes, várias gerações de autores portugueses, procuraram culpar a Espanha pelos 

acontecimentos que perpassam a história lusitana do século XVII. Isto é, para eles, o fato de 

Portugal ter se unificado à Espanha, levou o seu império ultramarino a ser à mutilação. 

A linha analítica que Saraiva (1940) adota é bastante popular na historiografia 

portuguesa, nela entende-se que as causas pelas quais se fizeram a restauração portuguesa 

estão relacionadas diretamente à atitude imperialista dos espanhóis, acima de tudo, no papel 

desempenhado por Olivares. Como a Espanha estava em guerra com os países europeus, 

acabou por impelir aos portugueses os ataques dos ingleses, franceses e holandeses, que 

dilaceraram o seu império, o que descontentou a população portuguesa. Os espanhóis, 

portanto, ao tratarem das causas de Portugal teriam sido visivelmente desonestos.Havia, 

também, sobretudo, a questão dos impostos, nos quais os espanhóis tomavam como 

desculpas, grosso modo, a guerra com a França, a luta contra os holandeses (em favor dos 

portugueses no Oriente), etc. para justificar as retiradas de dinheiro de Portugal (SARAIVA, 

1940, p. 62 - 93).  

Da mesma edição do evento em comemoração aos 300 anos da Restauração, 

Guimarães afirmou que a nobreza portuguesa tinha uma tendência natural anti-castelhanista 

(GUIMARÃES, 1940, p. 141). Carvalho mostrou que o nacionalismo português foi 

extremamente importante para a independência em 1640, prova disso foram as várias 

reedições (onze) de Camões entre 1580 – 1640 (CARVALHO, 1940, p. 157), medidas todas 

que teriam cimentado o nacionalismo português em detrimento da presença estrangeira dos 

espanhóis. Poderíamos continuar a explicitar as ideias de outros autores, o que seria 

desnecessário, na medida em que todas estão ligadas a estas. Em suma, houve uma linha 

historiografia portuguesa que procurou (e ainda procura) valorizar o caráter do nacionalismo 

do país em detrimento do caráter estrangeiro e prejudicial dos espanhóis no século XVII. Para 

essa historiografia, a União-Ibérica já nasceu predestinada à separação, uma vez que os 

espanhóis eram, deveras, usurpadores do trono português.  
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 Muito dessa visão nacionalista da historiografia portuguesa pode ser resumida nos longos artigos do 

Congresso do Mundo Português, de 1940, que visou comemorar os 300 anos da independência.  
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António Manuel Hespanha, em uma série de textos, procurou repensar essas questões 

relativas à União Ibérica
32

. Segundo ele, o nacionalismo da geração que citamos acima apenas 

obscureceu a interpretação histórica do período: ―a história que se fez desde há séculos – por 

vezes quase desde o momento em que os fatos se passaram – fixou no senso comum uma série 

de imagens que hoje estão tão enraizadas, que custa muito removê-las”(HESPANHA, 2001, 

p. 117).  No que se refere à questão da Restauração, sua história como discurso político 

começou a ser construída logo após 1640, pois os escritores dessa geração em diante se viram 

diante da necessidade de se ancorarem em um ponto que lhes pudesse dar argumentos e 

sentido para a construção de um discurso contra os espanhóis, já que a independência 

portuguesa apenas foi reconhecida em 1668. Parte desse discurso esteve (e em certa medida 

ainda está) presente na historiografia que concerne ao período filipino, isto é, a ideia de que 

no período da União Ibérica, os portugueses sempre se opuseram aos espanhóis. Essa é uma 

visão criada nas cercanias de 1640. No momento da união das Coroas não se possuía tal 

noção, visto que, segundo Hespanha, é possível encontrar testemunhos que datam do século 

XVI, nos quais os portugueses se mostram animosos perante a relação com os castelhanos e 

seu projeto de união. Apesar disso não houve problemas em relação à nacionalidade do 

Habsburgo, pois, antes, o que se dava valor era a legitimidade de sua ascensão (HESPANHA, 

2001, p. 140 141). A população portuguesa, os nobres, o exército, os comerciantes, etc., em 

geral, não questionaram Felipe II porque sabiam que sua elevação à Coroa tinha sido legítima: 

 

Nas primeiras quatro décadas de governo dos monarcas Habsburgos em 

Portugal, a questão central de organização do governo foi esta de garantir um 

fluente acesso ao rei. Procura garantir-se a residência em Portugal; sendo 

impossível, a de um seu parente próximo. Estabelece-se que o idioma de 

Governo seja, em Portugal, o português. Que as cortes sejam celebradas em 

Portugal e, continuamente, pede-se que o rei visite o reino e pagavam-se 

para isso somas avultadas (HESPANHA, 2001, p. 141). 

 

O rei espanhol era, legitimamente, rei português. Há, dessa forma, uma importante 

mudança no foco analítico que implica mais dinâmica ao período final da União, assim, os 

últimos anos que decidiram o fim da União Ibérica. Para o autor português, a revolta de 1640 

foi influenciada pelas camadas da sociedade portuguesa que não estavam de acordo com o rei 
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 A tese não é original. Por exemplo, a mesma conclusão se observa em: (FRANÇA, 1997). A tese é de 1951.  

Na tese o autor mostra que no momento da União Ibérica, ela foi bem vinda pela população portuguesa e que 

apenas depois se passou a questionar. Contudo, se destaca o texto de Hespanha pelo caráter revisionista e que 

procura romper com a historiografia tradicional.  
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espanhol, mas, isso apenas depois de 1630, no contexto da política de reestruturação de Felipe 

IV da Espanha, a qual descontentou de fato a população portuguesa.  

Assim, o poder monárquico português do século XVII, em vários sentidos, se 

encontrava bastante preso ao passado. Devido à liberdade que Portugal tinha para resolver as 

questões de seu reino, as camadas dominantes mantiveram o status quo, continuaram com a 

mesma importância social. Quando Felipe IV entrou no poder, tentou ―modernizar‖ o poder 

em Portugal, desencadeando uma série de fatores que descontentou essas camadas 

tradicionais, entre elas, sobretudo, as medidas tomadas a respeito de uma reforma fiscal:  

 

Há, evidentemente, a insatisfação perante a pressão fiscal, sublinhada numa 

longa série de estudos do maior especialistas da época, António Oliveira. 

Mas a luta antifiscal é, também ela, um fenômeno complexo, porque, 

atingido o fisco diferentemente os vários grupos sociais, as estratégias de 

reação de cada um deles é diferente, sendo até frequente que cada um 

procure lançar sobre os outros os impostos que não quer pagar. Ou seja, 

também aqui a estrutura particularista da ordem jurídica, baseada no 

privilégio, dificulta a organização de uma posição unificada, contribuindo, 

ao invés, para fragmentar e corporativizar as reações. (...) o povo pede a 

tributação da nobreza e da Igreja; esta insiste nos seus privilégios fiscais e 

sugere meios que recaíam apenas sobre os contribuintes tradicionais; os 

nobres procuram eximir-se por meio de serviços militares (...) os pobres 

apontam para as elites econômicas e para tributos sobre a riqueza, ou pelo 

menos, que repartam a carga ―com igualdade‖; as elites concelhias, por sua 

vez, apostam na finta sobre si repartidas, em que, naturalmente, os menos 

poderosos arcariam com o peso principal do tributo; os oficiais, para 

salvaguardar as suas pagas, querem que se limite a liberdade régia, 

sobretudo, de doações à nobreza; mas já não estão de acordo em que essa 

limitação atinja, também, as Tenças; os detentores de juros procuram 

graduar os seus créditos antes das Tenças; e entre estes surge uma férrea 

guerra quanto à precedência dos pagamentos (HESPANHA, 2001, p. 144 - 

145).  

 

Em suma, todos se preocupavam apenas com as questões ligadas à sua posição 

social, na medida em que eram atingidas diretamente. Segundo a historiografia tradicional, a 

avalanche fiscal da década de 30 em diante, se deveu à necessidade de cobrir os gastos 

espanhóis com sua guerra européia. Contudo, para o autor de Às vésperas do Leviathan, este 

ponto de vista é mais um equívoco historiográfico, uma vez que os gastos portugueses na 

guerra hispanoeuropeia teriam sido mínimos. As tributações, portanto, como dito acima, 

procederam da tentativa dos espanhóis de ―modernizar‖, a partir de 1630, o sistema tributário 

português, tanto da Espanha quanto em Portugal. 

A partir disso, Hespanha enumera fatores que implicaram na necessidade dessa 

reforma, quais sejam: setenta anos de estabilização da Coroa; estancamento das receitas 



71 
 

comerciais no sentido de minimizar os déficits; o aumento progressivo e acelerado dos juros 

advindos de dívidas anteriores; e o aumento qualitativo dos custos com a guerra 

(HESPANHA, 2001, p. 162).  

Ao tomarem medidas no sentido de melhorar a economia de Portugal, os 

espanhóis provocaram uma revolta que acabou levando à independência do país. Contudo, em 

longo prazo, os portugueses teriam desfrutado das mudanças, as quais não foram percebidas 

de imediato, sobretudo, pelo fato de se ter criado um idealismo contra os espanhóis. Dessa 

forma, os únicos aspectos que foram escritos da história da União são aqueles relacionados 

aos problemas que os espanhóis supostamente trouxeram para Portugal depois de 1580, isto é, 

os ataques dos países europeus às possessões portuguesas, o incremento fiscal devido às 

guerras, e, em suma, a queda do império ultramarino português. 

Para nós os motivos que levaram os portugueses a se revoltarem contra os 

espanhóis foram, sobretudo, se devem às perdas sofridas nas colônias (o comércio com o 

Oriente, e a perda de Pernambuco em 1630) as quais juntamente dos fatores supracitados, 

influenciaram definitivamente a Restauração. A grandeza de Portugal estava, pois, em suas 

conquistas, como ressaltava Camões; não por acaso pulularam publicações de Os Lusíadas no 

contexto da independência. 

O comércio das colônias sustentava parte da nobreza do país, e as diversas perdas 

irritaram profundamente a aristocracia ligada a esse comércio; isso, concomitante à atitude 

dos espanhóis em relação à administração lusitana, que a nosso ver entendeu-se como abusos 

dos espanhóis, levou a parte da sociedade de Portugal a se colocar contra a União.  

A partir de 1630, aproximadamente, incrementou-se, portanto, a ideia de 

separação; passaram a conceber o rei espanhol como um intruso que apenas trouxe problemas, 

ainda que nem todos pensassem desse modo, o peso ideológico desse discurso foi muito 

grande, ao ponto de persistir historicamente.   

Por outro lado, é inegável que o período da União foi positivamente importante 

para a colonização. Primeiro, porque permitiu o desenvolvimento do açúcar; segundo, porque 

com o Asiento espanhol, desenvolveu-se o tráfico de escravos
33

; e terceiro, porque a 

administração portuguesa sofreu mudanças importantes, principalmente, nas formas de cobrar 

as taxas e administrar os domínios coloniais. O maior exemplo dessa influência é o próprio 

Conselho Ultramarino de 1643, órgão máximo das decisões coloniais e que tem uma 

influência direta do Conselho das Índias, instituição espanhola. Outro ponto é a divisão do 

                                                           
33

 Ver capítulo 4. 
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Brasil em dois pólos, que data de 1621, em Estado do Grão Pará e Maranhão e Estado do 

Brasil. Em 1628 dividiu-se a arrematação dos dízimos por capitanias, ao contrário do que era 

antes por montante entre os Estados (CARRARA, 2009, p. 39). Apesar de não ter sido 

devidamente percebida pelos contemporâneos, a administração colonial espanhola se fez 

sentir diretamente nas colônias do império português e assim continuou depois da separação.  

 

2. O fim da União Ibérica e a reorganização política do império 

 

Depois que houve o fim da União Ibérica, a Coroa portuguesa entrou em uma 

profunda crise política. Primeiro, D. João teve que se manter no poder frente às investidas 

espanholas; segundo, assegurar suas colônias e se assegurar para não ser mais atacado pela 

Holanda; e, terceiro, ter a Coroa reconhecida pelos europeus. 

Fazendo um balanço rápido da situação de Portugal, o país estava indefeso 

perante a enormidade das circunstâncias. Em relação ao assunto militar, os portugueses 

encontraram vários problemas: sua população não passava de 1,2 milhões de habitantes, entre 

os quais apenas cerca de 2000 homens estavam aptos para serem soldados, a marinha 

praticamente não tinha navios, as fronteiras estavam completamente desprotegidas, o exército 

não tinha armas, tampouco munição, e, consequentemente, o país não tinha dinheiro para 

custear uma guerra em defesa de seu território (PIRES, 2009, p. 339). No sentido de enfrentar 

os problemas militares, o rei criou em dezembro de 1640 o Conselho de Guerra, que buscou 

angariar meios de manter o exército (CAETANO, 1967, p. 40).   

Como era impossível se assegurar no poder guerreando com a Espanha, a saída da 

nova Coroa teve que ser baseada em acordos diplomáticos que envolveram também a 

recuperação de Pernambuco e de Angola.  

Com o intuito de se manter independente da Espanha, D. João teve que trabalhar 

em várias frentes diplomáticas, tanto na Europa quanto nas suas possessões ultramarinas. No 

reino teve que garantir a independência, trabalho não tão difícil tendo em conta a insatisfação 

dos portugueses para com as medidas tomadas pelo rei espanhol a partir de 1620 e o advento 

do visconde Olivares(HESPANHA, 2001, p. 144 - 145). Embora, tenha havido várias 

insurreições internas após 1640 (PERES, 1934, p. 14 15), principalmente, depois da morte de 

D. João a qual fez insurgir uma querela interna à Coroa pela sucessão ao trono. 

Na Europa, os problemas foram mais complexos, na medida em que, mesmo em 

guerra com a Espanha, os países poderiam não reconhecer a independência portuguesa 
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impelindo os Habsbugos a retomar seus poderes, ou na pior das hipóteses, retalharem 

completamente o indefeso império português. Ao que concerne às possessões, o trabalho foi 

de assegurar que o sistema político-econômico continuasse, isto é, que os portugueses reinóis 

ligados à Coroa detivessem os privilégios de arrecadar seus tributos e poderes, legislando, 

aplicando a fiscalização, etc. Cada qual dentro das especificidades locais. 

Tendo em vista a hostilidade militar do período, e em comparação às 

possibilidades dos portugueses nesse sentido, sobressai a capacidade que tiveram os lusitanos 

de sair da crise histórica que se encontravam, para isso a agilidade diplomática foi a saída de 

excelência. Teses em defesa da nova monarquia foram criadas e enviadas aos países europeus 

com intuito de os convencerem da legitimidade portuguesa (PERES, 1934, p. 20), tratada 

como simples revolta local. Nessa investida, após a Restauração fizeram-se constantes 

viagens a esses países com o intuito de fortalecer as relações diplomáticas estabelecidas e por 

estabelecer (BEIRÃO, 1940, p. 712 - 715). 

 Diante dessa nova forma de estruturação política fez-se necessário um 

levantamento de quanto se teria que arrecadar em homens e munições para enfrentar a guerra:  

 

As cortes, abertas a 28 de Janeiro de 1641, tinham encarado de frente os 

problemas mais urgentes: a defesa das fronteiras, o fomento econômico do 

País em ordem de produzir matéria coletável, e simultaneamente a 

reorganização das finanças. Havia-se ajustado levantar um exército de 

20:000 homens de infantaria e 4.000 de cavalaria. Fora computada em 

1.800:00 cruzados a cerba necessária ao levantamento e municiamento desse 

exercito, soma que em breve se reconhecia dever ser elevada a 2.000:000. 

(PERES, 1934, p. 23) 

 

Assim, organizaram-se as tropas portugueses dentro do território lusitano 

europeu, cuja formação era problemática, estruturalmente, mal organizadas e até então 

incapazes de defender o país de um ataque maciço (HESPANHA, 1994, p. 223 – 224). Por 

isso, a diplomacia foi um dos meios (talvez o principal) através do qual foi possível assegurar 

a independência portuguesa.  

Logo após o 1 Dezembro, os espanhóis passaram a enviar soldados às regiões 

limítrofes, por isso, as viagens diplomáticas visaram buscar, acima de tudo, apoio militar para 

se defender dos ataques espanhóis(BEIRÃO, 1940, p. 712 - 735). Sem o auxílio externo, na 

visão da época, Portugal seria novamente anexado.   

Em 1641, a França fez um acordo militar com Portugal, reconhecendo sua 

independência, não antes de propor um ajuste por parte dos portugueses com a Holanda. 

Tratado em torno do qual geraram muitas discussões, pois, estavam em disputa as regiões 
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recentemente conquistadas pelos holandeses. Desse modo, ao invés de um acordo de paz 

definitivo, houve tão somente e estrategicamente, de ambas as partes, uma trégua de 10 anos. 

Se por um lado os portugueses assinassem qualquer tratado de paz definitivo, teria com isso 

que reconhecer o status quo holandês nas Índias orientais e ocidentais. Por outro lado, os 

holandeses, em guerra com os Habsburgos, teriam como aliado temporário os portugueses. 

Por fim, decidiram que ambos se ajudariam mutuamente contra a Espanha e não se atacariam 

mais no ultramar pelo menos durante 10 anos estabelecidos em acordo. 

 Com os ingleses as negociações foram mais difíceis, sobretudo, pelo fato de ao 

saberem dos termos em que se deu a conciliação com os holandeses, (liberdade mútua de 

comércio), eles exigiram uma equidade aos batavos nas negociações. Mais especificamente, 

as maiores objeções foram: fretamento e compra de navios, liberdade de comércio e liberdade 

de culto, nas possessões ultramarinas, o que significaria uma abertura sistemática das 

colônias. O acordo foi firmado apenas em 1642, depois de muita discussão e de os 

portugueses oferecerem o posto de nação favorecida no comércio aos ingleses e de, 

futuramente, serem negociados mais privilégios. Os portugueses necessitavam do auxílio 

externo para se defender da Espanha, por isso, não tinha como exigir muito além do que 

pediam os ingleses. Em 1654 e 1661 se firmaram os principais acordos entre os países. 

À Dinamarca foi Sousa Coutinho que teve sucesso firmando tratados de auxílio 

mútuo, com o envio de tropas, navios e armas a Portugal durante guerra de restauração. 

Apenas, e, sobretudo em Roma, os espanhóis, por pressão a Urbano III, venceram e a 

embaixada portuguesa teve que se retirar sem que o Papa a recebesse (PERES, 1934, p. 33 - 

40). 

De qualquer modo, com a conclusão da empreitada diplomática, Portugal se manteve 

independente e conseguiu enfrentar a Espanha, a duras penas, parou de ter seu território 

ultramarino dilacerado pela Holanda. O circuito Atlântico permaneceu a gerar riquezas, de 

forma limitada até 1654, pois, a América continuou a receber escravos e produzir, e, 

consequentemente, a pagar taxas, embora, sem os domínios de Pernambuco. Em 1648, 

Portugal com o auxílio do Rio de Janeiro, recuperou Angola das mãos dos holandeses, 

voltando a receber as vultosas taxas dos negreiros. Em 1654, depois de uma revolta sustentada 

por Portugal e pela aliança anglolusitana, recuperou-se Pernambuco, passando a receber os 

tributos, de novo, dessa capitania. Em 1661, Portugal ao fazer o casamento de dona Catarina 

com Carlos, o rei da Inglaterra rumou no caminho do reconhecimento da independência por 

parte da Espanha, que o fez em 1668, pondo fim a crise política iniciada em 1640. 
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Entre 1640 e 1660 a Restauração portuguesa foi encarada como uma revolta 

simples no império Habsburgo, tanto pelas nações europeias quanto, principalmente, pelo 

papado. Apenas em 1661 passa-se a criar acordos seguros dos portugueses com as principais 

nações europeias (CARDIM, 1998, p. 408). Esses acordos foram negociações realizadas 

durante 20 anos em que as colônias desempenharam papéis fundamentais, tanto no que se 

refere ao pagamento, quanto em relação às discussões em torno do comércio ultramarino, 

como o caso de Pernambuco. O negócio de Pernambuco esteve em pauta no âmbito político 

europeu, no qual Portugal arriscou-se com a finalidade de retomar a sua possessão, pagando 

bastante por isso.  

Dentro do reino, depois da aclamação de D. João, a tensão política se avivava 

cada vez mais, sobretudo, com o falecimento do rei em 1656, acarretando em um processo de 

insegurança política: 

 

D. João faleceu em 1656, e pouco tempo depois teve lugar o levantamento e 

aclamação de D. Afonso VI, numa altura em que as rédeas do governo 

estavam já nas mãos de sua esposa, a rainha D. Luísa de Gusmão, nomeada 

regente enquanto durasse a menoridade do jovem Afonso. O período final do 

reinado de D. João IV foi marcado pelo agudizar de tensões entre os diversos 

partidos da nobreza (...) Entre 1656 e 1661 mediram forças o ―partido 

velho‖, liderado por D. Francisco de Faro, e o ―partido novo‖, chefiado por 

D. António Luis de Menezes, Conde de Cantanhede e Marquez de Marialva 

(CARDIM, 1998, p. 408). 

 

Dentro da própria família real, tensões foram geradas, com a desinteligência entre 

D. Afonso e o infante D. Pedro por conta da sucessão ao trono. Muitos assassinatos 

circularam a família real. Com uma resposta advinda da manipulação de clientelagem, 

resolveu-se, de forma temporária, o problema: com o golpe de Alcântara de 1661 e a ascensão 

de um triunvirato liderado por Castelo Melhor que durou até 1667. Este passou a comandar a 

rede de Mercês portuguesas e a decidir autoritariamente as questões, descontentando parte da 

aristocracia lusitana que o minaram do poder. A própria rainha passou a apoiar D. Pedro que 

em 1667, depois da deposição de D. Afonso, assumiu o reino (CARDIM, 1998, p. 408). 

O período da história real portuguesa posterior a 1668 é meio difuso e lacunar 

(MONTEIRO, 1998, p. 410). Por isso, não procuramos traçar uma linha histórica, e sim 

ressaltar alguns pontos importantes. O primeiro de todos é a celebração da Paz com a Espanha 

em 1668, a qual acalma os ânimos políticos no reino e diminui bruscamente os gastos com a 

guerra, embora, como resultado dela uma longa dívida tenha ficado. O segundo ponto é o fim, 

ou a diminuição, das querelas internas pela disputa ao trono. Ou seja, interna e externamente 
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se inicia um período de calmaria política em Portugal, em oposição aos problemas 

econômicos. 

Em conclusão, os cerca de 30 anos posteriores a Restauração são de uma importância 

muito grande. Primeiro, porque marcaram a ascensão da dinastia Bragantina ao poder, motivo 

de disputa interna entre os clãs portugueses. Segundo, pela necessidade de assegurar as 

possessões ultramarinas concomitantemente ao processo de hostilidade entre as potências. Em 

outros termos, necessariamente, a linha política posterior a 1640 era tênue em relação às 

atitudes dentro do reino, na qual de um lado os portugueses procuraram se apoiar nos 

holandeses, franceses e ingleses contra os espanhois, e no outro se colocar em oposição aos 

seus planos de açambarcar suas possessões no Ultramar. Por isso, por exemplo, as 

negociações em relação a Pernambuco sofreram tantos reveses e duraram tanto. A linha que 

dividia o aliado do inimigo era muito fina e podia se romper facilmente.  

A tensão política fez com que Portugal assumisse uma dívida exorbitante com a 

Holanda com a finalidade de assegurar Pernambuco, entregue pelos batavos mediante o 

pagamento e o desinteresse já evidente pelo Brasil açucareiro, em relação ao desenvolvimento 

das Antilhas (MELLO, 2003, 199 - 253). Portugal entrou no plano político europeu para 

defender seu território ultramarino. 

Percebemos esse período de 30 anos como uma crise, mas, não no sentido negativo. 

Uma crise de fundação seja do Brasil, seja de Portugal, pois, esse momento, como afirmou 

Evaldo Cabral de Mello, o Brasil esteve perto de ser todo desmembrado (embora não 

houvesse a noção efetiva de uma unificação territorial, só concebida no século XIX). Sendo 

assim, se as negociações por Pernambuco não tivessem sucesso, certamente, o mapa 

geográfico do país atual seria outro. A mesma ideia é válida para Portugal que, por negociar 

vacilantemente com os europeus, poderia ser anexado ao território espanhol. A ideia que fica 

é que o Brasil açucareiro tinha uma importância colossal para a economia europeia da época, 

pelo menos até 1670 quando surgiram as Antilhas; mas, para Portugal essa importância vai até 

o final do século, quando se descobre ouro e o apreço pelo Brasil se eleva ainda mais.  

 

2.1. O Circuito Atlântico e a Coroa Portuguesa. 

 

Depois do fim da União Ibérica, alguns pontos marcaram a história de Portugal e 

suas possessões ultramarinas. Definitivamente, o circuito político-econômico Atlântico entrou 

em cena devido às perdas de interesse e de influência dos portugueses no Oriente; a produção 
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de açúcar cada vez mais era considerada uma fonte de riqueza para os europeus; a mão-de-

obra para a produção do açúcar era escrava, não somente, mas, de preferência africana; a 

Coroa e a rede que a cercava entenderam que o circuito econômico Atlântico era um meio de 

se sustentar e de se manter independente da Espanha, fosse arrecadando tributos para as 

batalha, fosse fazendo uso do apoio dos homens do ultramar nas guerras, ou ainda negociando 

territórios.  Ligada a todas estas questões, influenciada pelas inúmeras guerras e ao contexto 

mundial políticoeconômico, funda-se uma nova forma de se conceber a colonização, 

demarcada por uma perspectiva mercantilista, mercantilista e de Antigo Regime. Cria-se para 

a segunda metade do século XVII, a nosso ver, um projeto de colonização centralizado nos 

conselheiros da Coroa concebidos, sobretudo, como homens experimentados ligados ao 

Conselho Ultramarino. Tal projeto estava baseado em um acordo natural entre colonos e 

colonizadores, cabendo ao rei a proteção e a organização social; e aos colonos a produção 

que, embora fosse inegavelmente voltada para o proveito próprio, auxiliava a Coroa com o 

pagamento de diversas taxas. Por fim, surgiu a necessidade de estabilizar a crise política 

portuguesa, que seguiu de 1640 até c. 1670, advinda da busca pelo reconhecimento da 

independência e a estabilização de João e, posteriormente, D. Pedro no poder. 

 

* 

 

As possessões ultramarinas do Ocidente se tornaram muito importantes política e 

economicamente para os portugueses do reino e do ultramar. Pensando nesta importância, a 

Coroa, procurando se reestruturar, conferiu um valor muito alto ao ―Estado do Brasil‖. Como 

exemplo da potencial força política das ditas colônias, está a expedição feita por Salvador 

Correia de Sá e Benavides, cujo resultado foi a restauração de Angola. 

A parceria política da Coroa com colonos, ainda que correspondesse a interesses 

mútuos, garantiu a Portugal importantes meios de arrecadação. Aliás, como bem mostrou 

Alencastro, as relações de Angola com as regiões produtoras de açúcar da América eram 

muito próximas, podemos, pois, caracterizá-las como de dependência de mão-de-obra e de 

transferência econômica. Não por acaso, quando Vieira falava do ataque a Angola, em Carta 

ao Marquez de Nizza (1648) afirmava que “sem negros não há Pernambuco, e sem Angola 

não há negros”. Pode-se elevar essa afirmação para toda a produção do Brasil, sem negros 

não haveria o Brasil 
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Quando assinalamos que depois de 1640, Portugal dependia economicamente de 

suas colônias, não estamos com isso alimentando a assertiva na qual se entende que havia 

uma relação dicotômica entre a metrópole e a colônia. Em outros termos, o fato de a Coroa 

depender de suas possessões, não implica diretamente um conflito de interesses. Em oposição 

a isso, depois de 1640 houve a resignificação do pacto político entre as partes do império, no 

qual coube ao Brasil assumir uma importância econômica dentro do quadro econômico da 

Coroa que passou a incentivar o seu desenvolvimento. A tarefa de, neste momento histórico, 

definir quem lucrava mais com a relação entre as partes verificando o resultado final das 

somas produzidas na colônia, concebendo-os como representação de uma exploração, nos 

parece uma saída superficial.  

 

No livro História de Portugalorganizado por Hespanha, especificamente o texto, 

―os poderes do centro”, em alguns momentos tem-se a impressão de que as rendas obtidas no 

reino eram superiores às das colônias, seja pelas arrecadações em moedas, seja pelas taxas 

aplicadas em produtos como, algodão, tabaco, etc (SUBTIL, 1998, p. 200 - 201). Indo além, 

Subtil afirma que no contexto da Restauração, Portugal dependia exclusivamente das rendas 

internas para recuperar suas finanças e despesas de guerra (SUBTIL, 1998, p. 200 - 201). O 

autor elenca todos os tributos cobrados tanto no reino como no ultramar, e conclui que apenas 

no século XVIII o Brasil superou as arrecadações advindas do centro. Numa análise 

desmembrada e deslocadamente observada pelos números, parece haver certa razão de ser nas 

conclusões do autor. Mas, deve-se fazer uma ressalva quanto a isso. Em primeiro lugar, não 

podemos conceber as partes separadas umas das outras ao tratar do império. O autor observa 

grande valor arrecadado na África, mas, não se aprofunda em discutir as origens das rendas. 

Concebemos a história atlântica de maneira interligada, na qual África e Brasil 

(principalmente o Estado do Brasil) passaram a ser complementares, como observa 

Alencastro. Pois, como se poderiam obter os lucros do tráfico de escravos sem o Brasil? 

Como seria possível produzir no Brasil sem escravos? Outro ponto interessante da questão, 

também despercebido pelo autor, é que muitos dos pagamentos da administração colonial 

eram feitos pelos próprios rendimentos da colônia, como é o caso dos direitos sobre a pesca 

da baleia e da venda da cachaça, que sustentavam a milícia. Ainda em oposição à afirmativa 

da falta de importância econômica do Brasil, tem-se a soma dos pagamentos do Dote do 

casamento de D. Catarina com Carlos da Inglaterra e da Paz paga para a Holanda em 1661, na 
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qual o Estado do Brasil, principalmente a Bahia, ficou responsável pela maior parte do 

pagamento
34

. 

Se o argumento do autor é de que as colônias não tinham valor econômico, por 

que então o grande esforço para defendê-las dos ataques estrangeiros? Por que o pagamento 

de valores enormes em indenização para a Holanda, como mostrou Evaldo Cabral de Mello? 

E por que a Coroa não deixou Pernambuco para os holandeses, como aconselhou António 

Vieira? Não foi por acaso que o Brasil foi chamado de ―vaca de leite‖ de Portugal, a sua 

importância era tão grande, a ponto de ele ser o principal objeto das discussões diplomáticas 

da época. E mais do que importância política, tinha um grande valor econômico para diversas 

camadas sociais portuguesas que investiam suas vidas nos negócios do ultramar. Muitos 

cargos e mercês eram concebidos apenas devido à existência do Ultramar.  

Ao estudarmos os textos de António Vieira observamos a ressaltada primazia do 

Brasil, pois, por diversas vezes o autor aponta para este lugar como o ponto de salvação nas 

estratégias da Coroa portuguesa. Mas, Brasil e África devem ser concebidos em conjunto, já 

que, suas relações se consagravam de maneira complementar. A produção de açúcar era 

fundamental para as arrecadações portuguesas entre 1640 até o momento em que se encontrou 

o ouro. A produção e venda do tabaco, do pau-brasil, das madeiras, dos animais, e diversas 

outras formas de pagamento. Portanto, para Vieira o Brasil é que recolocaria a importância 

histórica de Portugal dentro do âmbito europeu, mas, com mão-de-obra angolana: 

 

O Brasil (que é só o que sustenta o comércio e alfândega, e o que chama aos 

nossos portos esses poucos navios estrangeiros que neles vemos) com 

desunião do reino da Prata, não tem dinheiro, e com a falta de Angola, cedo 

não terá açúcar; porque já este ano se não recolheu mais que meia safra, e no 

seguinte será forçosamente menos; porque a falta de negros de Angola não 

se pode suprir com escravos de outras partes (VIEIRA, 1951, p. 8)
35

 

 

Todo o debate agora é sobre Angola, e é matéria em que não hão-de cerder, 

porque sem negros não há Pernambuco, e sem Angola não há negros, e como 

nós temos o comércio do sertão, ainda que eles tenham a cidade de Luanda 

temem que, se nós tivermos em outros portos, lhes divertamos por eles tudo 

(VIEIRA, 1951, p. 126). 
 

A ideia de um Brasil produtor que dependia da mão-de-obra de Angola no 

contexto da Restauração passou a se o mote explicativo de Vieira e de parte da aristocracia 

portuguesa. Sabia-se que sem Angola não era possível produzir, por isso, o afinco em se 

                                                           
34

 Capítulo 3 
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Texto de 1643. 
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retomar o lugar dos holandeses. Portanto, se a alfândega de Portugal necessitava do Brasil, 

este necessitava de Angola para existir como produtor. 

 Ainda para Vieira, o comércio estava em miserável estado, sendo necessária a sua 

reestruturação, que se daria por meio do desenvolvimento do comércio. Para isso se deveria 

antes estabelecer a paz com a Holanda, na qual os negócios sobre Pernambuco estavam 

diretamente ligados. 

 

Muito estimo que haja sempre sido da opinião de V. EX.ª a paz com a 

Holanda, a qual está nos tempos que V. Ex.ª vê, porque a alguns valentões 

de Portugal lhes pareceu que eram poucos para inimigos os Castelhanos.(...) 

o que V. Exª diz de se haver de propor o tratado de paz absolutamente para 

que, descendo aos meios da conveniência, se ponha em prática o da compra, 

é matéria que não tem dúvida pela aceitação e conveniência do mesmo 

contrato, que, oferecido da nossa parte em primeiro lugar, fica de muito 

desigual condição; mas não me conformo facilmente com os que querem que 

a proposição da paz com a Holanda, e da mediação de França, haja de nascer 

dos mesmos Holandeses; porque, se havemos de esperar que eles dêem o 

primeiro movimento a este negócio, nunca se conhecerá; porque a eles está-

lhes muito melhor a guerra que a paz, e nós não estamos em tempos de a 

dilatar, porque na dilação cresceram os empenhos, e com eles a dificuldade 

da conveniência (VIEIRA, 1951, p. 82 - 84). 
 

Para Vieira, se deveria estabelecer a paz com a Holanda com a finalidade de 

desenvolver o comércio e, dessa forma, a Coroa passar a receber as taxas relativas ao negócio 

do açúcar. Neste ponto, podemos refletir sobre a questão da importância da colônia para a 

Coroa. Ao lermos os textos de homens que viveram no século XVII, como o Padre António 

Vieira, Salvador Correia de Sá, etc. estamos convencidos de que a principal relação entre a 

Coroa e a colônia acontecia por meio do comércio. Não negamos, por outro lado, a 

importância política dessa relação, como os estudos do grupo ART vem ressaltando. Não 

obstante, a produção de açúcar ainda nos parece o motor da colonização, na medida em que a 

relação entre o Centro e a colônia acontecia de forma a se pensar no desenvolvimento da 

produção, nesse sentido. Os comboios, as frotas, aconteciam para atender a demanda da 

produção. Dentro de uma economia atravessada pela política de Antigo Regime, cujo valor 

social era superior ao econômico, onde as mercês eram vistas de uma forma muito importante, 

observa-se nas tributações feitas pela Coroa um aspecto deveras necessário e aceito. Nesse 

sentido, há um adendo importante sobre as taxações da Coroa. 

 

2.2.O comércio colonial e os tributos 
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Um importante trabalho realizado recentemente deu conta de estudar os modos 

como eram realizadas as relações de tributação da Coroa e suas colônias (CARRARA, 2009, 

p. 39). Angelo Carrara aponta que a partir de 1621 as arrecadações foram divididas por 

Capitanias e não por Estados, como era até então realizado, política espanhola que continuou 

depois de 1640.  

De múltiplas naturezas eram os tributos cobrados pelo rei aos seus súditos, seja no 

Ultramar ou no próprio reino. Destacamos os quais prevaleceram no Estado do Brasil, como o 

estanco, monopólio ou exclusivo de comércio cedido a alguma empresa ou pessoa com a 

finalidade de fornecer determinados produtos em nome da Coroa, cujo pagamento era 

acordado anteriormente. Acontece que por muitas vezes, o rei na impossibilidade de realizar a 

exploração econômica de algumas atividades deixava em mãos de particulares, que pagavam 

por isso, como ocorreu com o pau-brasil, com o sal, com a pesca da baleia, etc. Algumas 

rendas desses estancos tinham a função de sustentar a estrutura colonial ultramarina, isto é, os 

recebimentos reais ficavam no lugar onde eram gerados, a sustentar Casas de Misericórdia, 

milícias, presídios e outras atividades. Havia alguns tributos menores, como os emolumentos, 

as propinas, entradas (pagamentos sobre entradas de produtos coloniais no reino), pagamentos 

sobre os talhos de carne (as miúças), pagamento sobre a venda de aguardente da terra e de 

produtos que a Conselho entendesse que deveria ser realizado. Mas, em termos de cobranças 

de taxas, o mais importante deles era, sem dúvida alguma, o Dízimo: 

 

Mas de todos os tributos que ao longo do XVII participavam das receitas da 

Fazenda Real, o mais importante era o dízimo, porque correspondia à 

principal fonte das rendas do Estado do Brasil até pelo menos 1700, quando 

a mineração começou a alterar profundamente as estruturas fiscais da 

colônia (CARRARA, 2009, 39).  

 

 

No século XVI houve toda a expansão marítima portuguesa e, com isso, passaram 

a conquistar fiéis para o Catolicismo. O Dízimo, tradicionalmente, pago à Igreja, passou a ser 

pago a Coroa portuguesa devido à expansão, pois, o Papa derivou o direito aos portugueses. 

Portanto, ele foi o imposto que mais rendia à Coroa. Funcionava da seguinte forma:  

1. A Coroa vendia o direito de arrecadação dos dízimos a particulares. 

2. Os particulares tinham o direito de cobrar os dízimos dos lavradores e 

fazendeiros. 

3. Depois de recebido, a cada três meses, pagavam aos tesoureiros o montante 

proporcional ao valor contratado, em dinheiro ou em fazenda. 
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4. Os provedores pagavam os filhos da folha. 

Os arrematadores decidiam de qual produto iriam cobrar o dízimo, geralmente, o 

produto que mais rendia arcava com o pagamento. Dessa forma, em tese, os produtores de 

açúcar arcavam com a maior quantidade dos pagamentos, contudo, produtos com o tabaco 

também tinham que pagar (CARRARA, 2009, p. 64). 

Carrara ainda aponta para alguns problemas em relação à cobrança do Dízimo: 

isenções aos engenhos das Companhias de Jesus e para novos engenhos 10 anos. Muitos dos 

arrematadores ficavam anos devendo à Coroa porque afirmavam que não haviam recebido dos 

engenhos isentos, muitos engenhos se desfabricavam e se fabricavam novamente para terem o 

direito aos 10 anos de isenção, dificultando a arrecadação dos arrematadores que, 

consequentemente, reportavam a falta de pagamento das dívidas à Coroa. 

O segundo tributo mais importante do século XVII foi o pagamento do Dote da 

princesa Catarina de Portugal com Carlos, o rei da Inglaterra, bem como, a Paz com a 

Holanda, ambos em 1661
36

. Este tributo gerou muita controvérsia entre os contribuintes, a 

respeito dos prazos e da forma de pagamento. Os acordos foram com a finalidade de Portugal 

pagar pelos territórios reconquistados das mãos dos holandeses (Angola e Pernambuco) ainda 

mantendo uma paz definitiva entre eles, boas relações comerciais, etc. 

Com a Inglaterra o acordo, resultado de uma série de acordos desde 1641, além de 

Portugal pagar uma quantia pelo Dote da Princesa, teve que ceder território nas Índias 

Orientais, Bombaim, ainda que estrategicamente orientada na defesa do Oriente. 

 O Estado do Brasil ficou responsável pelo pagamento de 2.240.000 cruzados: 

140.000 anuais, durante 16 anos. 80.000 Bahia; 25.000, Pernambuco; 3.000 Paraíba; 2.000 

Itamaracá; 1.000 Espírito Santo, Porto Seguro e Ilhéus; 26.000 Rio de Janeiro; 4.000 São 

Vicente (CARRARA, 2009, p. 50). Isto é, mais de 50% da tributação ficou com a Bahia. A 

divisão porcentual foi conforme as arrecadações dos outros tributos, isto é, somente a Bahia 

era responsável por mais de 50% das contribuições coloniais à Coroa, em relação aos 

Dízimos.  

Mas, nem só do Estado do Brasil e Grã-Pará e Maranhão se sustentava a Coroa. 

Outro importante meio de contribuição que nos interessa era o relacionado ao comércio 

negreiro. O sistema de arrecadação funcionava de forma parecida com a apontada para o 

Estado do Brasil. A Coroa vendia o direito para os comerciantes fazê-lo e recebia por isso. Os 

comerciantes por sua vez tinham a função de fornecer às possessões americanas quantidades 
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 A frente está discutida melhor a questão deste tributo.  
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predeterminadas de escravos quando no momento da contratação. A Coroa arrecadava 

também por quantidade de negros nas saídas e, antes de 1649, nas entradas no Estado do 

Brasil. Ou seja, quando antes de 1649 a Coroa, por meio dos seus funcionários reais, recebia 

taxas nos portos africanos e americanos no processo de compra e venda dos cativos. Mas, na 

provisão de 21 de Abril de 1649, o rei ―Manda que os escravos embarcados em Angola para 

o Estado do Brasil, não paguem ali direitos, mas sim e somente no local do embarque”
37

. A 

ideia era facilitar a entrada de negros nas Américas com a finalidade de atender o seu 

desenvolvimento.  

Dessa forma, a Coroa ganhava em duas frentes, recebendo dos contratadores e 

também nas saídas. Ainda recaíam tributos sobre os produtos comercializados com os 

africanos como panos, tabaco, cachaça, farinha, etc.  

A Coroa recebia tributos em vários níveis das possessões ultramarinas, não 

obstante, muito do que recebia era destinado à sustentação da estrutura do ultramar, milícias, 

Santas Casas de Misericórdia, construção de defesas, pagamentos de procissões, etc.  Outra 

parte, era direcionada aos gastos da Coroa para a manutenção da suntuosidade do status de 

sua nobreza, do direito de fazer guerra, etc.  

 

* 

 

O período de 1640 até c. de 1670 é de muita instabilidade dentro de Portugal. Não 

obstante, acreditamos que a crise política na península, foi advinda do enfrentamento com a 

Espanha, pelas desinteligências internas em torno da sucessão do trono, não mudaram o foco 

da política de captação de capitais nas colônias, pelo contrário, cada vez que se tornavam 

latentes os problemas, mais se consentia em valorizar as colônias.  

 

2.3.Iniciativas do desenvolvimento do comércio colonial. 

 

Em 1643 criou-se o Conselho Ultramarino, que visava tratar dos negócios do 

império. O Conselho, longe de decidir por si mesmo, fazia consultas e passava ao rei que 

decidia o que fazer. A criação do conselho esteve inserida no bojo do processo de 

reorganização de D. João durante a Restauração, tendo em vista que a organização das 
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PROVISÃO SOBRE OS ESCRAVOS DE ANGOLA (21-4-1649) IN: BOLLETIM DO CONSELHO 

ULTRAMARINO, Lisboa, 1867, vol. I, p. 262-263. Transcrito do Livro de Regimento, do Conselho 

Ultramarino. (MMA, 1965, vol. X, p. 341) 
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colônias tinha por finalidade enfrentar as guerras contra os países europeus. Para organizar os 

negócios coloniais, colocaram a frente dos negócios homens com experiência para aglutinar 

meios de se recuperar dos ataques advindos dos holandeses e de adquirir recursos para 

organizar a defesa das colônias (BARROS, 2008).  

Outra iniciativa, supostamente advinda do Padre António Vieira (BOXER, 2008), 

foi a criação da Companhia Geral de Comércio do Estado do Brasil em 1649, para fomentar o 

comércio colonial abalado pelo ataque holandês, recebendo o monopólio particular do 

comércio. Para Leonor Freire Costa a iniciativa da companhia foi uma ideia generalizada no 

reino e não uma posição diferenciada de Vieira (COSTA, 2000, p. 42). Sendo Vieira (ou 

não)
38

 o criador da ideia de deixar a Companhia geral do Brasil nas mãos dos cristãos-novos, 

o fato é que em 1649 criou-se a Companhia que acabou por receber privilégios comerciais 

com os quais pode surgir a libertação de Recife. Recebeu muitas críticas pela incapacidade de 

fornecer os gêneros estancados. Outro seguimento muito crítico da Companhia foram os 

religiosos já que não pagava o dízimo e era formada por cristãos-novos. Em 1657 teve seus 

direitos suprimidos e com isso foi incorporada à Junta de Comércio em 1662. Todavia, o 

surgimento da Companhia tem como mote a tentativa da Coroa organizar melhor suas 

colônias dentro do quadro de recuperação político-econômica posterior a 1640.  

Ligado à companhia de comércio, também se criou um sistema de frotas com a 

finalidade de se proteger as cargas de açúcar. Sistema de frotas que esteve nas mãos de 

particulares, numa tendência atlântica de comércio. O trabalho de Leonor Freire Costa mostra 

uma importância muito grande no comércio de açúcar em relação às outras mercadorias que 

chegavam aos portos de Portugal, pois, correspondia a cerca de 40% dos produtos (COSTA, 

2002). Por muito tempo se defendeu a Companhia e o sistema de frotas, contudo por sua 

inabilidade perante o comércio, foram extintos.  

 

* 

 

Portanto, se conclui que as iniciativas da Coroa de reestruturar a política central 

ocorreram por meio do incentivo em relação ao comércio. Alguns estudos tendem a mostrar 

que o comércio colonial atuava em forma de redes (POLÓNIA & BARROS, 2012) que 

transplantavam as bandeiras dos países. Longe de determinar o comércio, a Coroa procurava, 

dentro de suas possibilidades, organizar da melhor forma os meios de alavancar o 
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 Já em 1643 o Padre António Vieira propunha deixar o comércio às mãos dos cristãos-novos (VIEIRA, 1951. p 

1.).  
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enriquecimento do comércio para usufruir de seus benefícios. Em outras palavras, quanto 

melhor se fazia o circuito Atlântico, mais faturavam as rendas da Coroa (ALENCASTRO, 

2006). Os comércios de açúcar e de escravos têm um papel diferenciado nesse meio, pois, 

dentro do quadro econômico da Coroa e dos negociantes, exercem o papel principal. De 

forma lógica, não deixamos de conceber as variadas redes de comércio que interligava todo o 

império português, com o comércio de especiarias, de panos e diversos outros produtos 

(FRAGOSO& GOUVÊA, 2010). Mas, no Atlântico sul, o comércio, embora coexistisse com 

outros produtos, era principalmente voltado para o tráfico de escravos e para a produção e 

venda do açúcar. 

 

3. Conclusão 

 

O século XVII foi palco de uma grande crise econômica que se arrastou por 

décadas e influenciou diversos países europeus. Além desse problema de ordem econômica, 

desde o século XVI os países se enfrentavam com a finalidade de se orientarem politicamente. 

Os Países Baixos se rebelaram contra a Espanha que exercia um papel hegemônico até então. 

Acompanhado deles estavam a Inglaterra e também a França que passaram a atacar e dilacerar 

todo o império ibérico, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Tal política de hostilidade entre 

os países passou a ser chamada posteriormente de Mercantilismo: política de extremo 

protecionismo entre eles, com um mercado fechado visando uma balança comercial positiva
39

.  

Muitos podem ser os vieses explicativos para a guerra entre eles, mas, ressaltamos 

que desde o século XV os ibéricos passaram a criar um império colonial, seja organizando o 

comércio com as Índias, ou com os africanos, ou ainda posteriormente com o 

desenvolvimento de colônias da América. Portanto, como resultado dessa expansão territorial 

ibérica, esteve à reação bélica de alguns países europeus que, principalmente no caso espanhol 

se sentiram ameaçados com a política expansionista dos Habsburgos. Isto é, passaram a 

enfrentar e atacar o Império Habsburgo e, depois de 1580, com a União das Coroas, o império 

português também.  

                                                           
39

 Não se adota aqui uma ideia clássica de mercantilismo, exacerbando a noção de protecionismo. Não obstante, 

sem os exageros correntes, houve certa proteção em relação aos países. Os Atos de Navegação Ingleses, a 

política bulionista da França, os textos de Duarte Ribeiro de Macedo em Portugal representam uma noção de 

mercado voltada para a proteção e desenvolvimento comercial interno. Não é nossa intenção discutir a validade 

do mercantilismo nos textos de história. Embora, se inicialmente se pecava por excesso sobre a noção de 

proteção mercantilista, não se pode por outro lado, opostamente, exacerbar tentando negar a existência do 

mesmo.  
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Como resultado desse enfrentamento, França, Holanda e Inglaterra se tornaram 

novas potências coloniais.  A Holanda açambarcou dos portugueses quase toda organização 

do comércio com as índias, temporariamente Bahia, Pernambuco e Angola também foram 

deles. As Antilhas espanholas foram, parcialmente, tomadas pelos três países que 

desenvolveram um grande comércio de açúcar e tabaco, cujo efeito foi a quebra do monopólio 

exercidos pelos portugueses. Igualmente, o mercado africano, que por muito tempo foi 

explorado principalmente pelos portugueses, passou a ser palco de disputas entre os países, 

que derivou na concorrência pela compra de escravos.  

A Coroa portuguesa, depois de 1640, teve que se enquadrar nesse contexto de 

enfrentamento mundial, no qual passava a necessidade de defender suas principais fontes de 

renda, que eram as colônias. Além disso, agora quase que limitado ao comércio do Atlântico 

Sul, os lusitanos tiveram que sofrer com a concorrência de outras colônias bem como o 

fechamento de mercados que antes apenas eles negociavam. No caso do açúcar, o auge do 

problema foi entre as décadas de 70 e 90, quando o seu preço caiu demasiadamente.  

Como resultado do período de guerras, o Ocidente estava reorganizado na 

segunda metade do século, com um mundo colonial mais complexo e voltado para o 

comércio. Para realizá-lo, inúmeras foram as companhias de comércio criadas. Portugal, em 

meio a isso, reagiu como pode: criou um conselho especializado na colonização, companhias 

de comércio, um sistema de frotas, tentou de todos os modos encontrar ouro, etc. A segunda 

metade do século XVII português foi, portanto, um momento de crise de formação, de 

recolocação política dentro do contexto mundial. Uma recolocação em segundo plano 

político, que levou, por algum tempo, às suas colônias perderem espaço econômico.   

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

CRISE ECONÔMICA. 

O ESTADO DO BRASIL E A SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVII. 
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1. Crise açucareira da segunda metade do século XVII 

 

Como apontamos no capítulo anterior, os anos seguintes à Restauração foram de 

bastante preocupação para a Coroa portuguesa que estava em uma profunda crise política, que 

durou até o final dos anos 60. Enquanto Portugal se recuperava da crise que durou 

aproximadamente de 1640 até 1668, definia-se um circuito Atlântico de grande importância 

econômica, verificável especialmente entre as Capitanias da Bahia, Pernambuco e Rio de 

Janeiro, do Estado do Brasil com Angola. A exclusão do Estado do Grão Pará e Maranhão e 

de São Paulo se deve ao desligamento dessas regiões produtoras em relação ao circuito 

econômico que se desenvolveu entre as demais capitanias. Sem, contudo, perderem a sua 

importância social e econômica, essas localidades continuaram importantes, mas não estavam 

associadas historicamente, tanto quanto as outras, à produção açucareira e à legislação do 

comércio negreiro. 

O circuito comercial do Atlântico Sul, definido ao longo do século XVII, suplanta 

tanto a noção de comércio triangular como de bipolar. De fato, havia uma rede de poderes que 

ligava os continentes europeu, americano, africano e asiático que comercializava não somente 

escravos e açúcar, mas também panos, álcool, armas, pólvora, animais, farinhas, etc. Do ponto 

de vista político, esse circuito foi palco de inúmeras disputas: diversas posições políticas eram 

pleiteadas, cargos importantes, mercês, dons, etc. e cabia ao rei a escolha e divisão desses 

cargos, de acordo com seus interesses.  

Uma nova linha
40

 de estudos em Portugal tende a valorizar essa história política. 

Segundo esses estudos, havia um grande interesse por mercês no Ultramar, uma forma de 

ascensão social. Pensando em serem retribuídos pelo rei, manipulavam-se situações 

imaginando receber gratificações políticas. Nesse sentido, se organizava a distribuição de 

cargos, seja com feitos memoráveis, como foi o caso da recuperação de Angola por Salvador 

Correa de Sá, seja por meio de compilação dos feitos militares, como foi o caso de António de 

Oliveira Cadornega ao escrever História Geral das Guerras Angolanas(RAMINELLI, 

2008; OLIVAL, 2001; MONTEIRO; 2005). 

Essa história política, contudo, tende a diminuir a importância da tradicional 

história econômica, voltada para as plantations produtoras de açúcar, no que alude ao 

excessivo apego à história da grande produção. Não negamos essa tendência em se estudar a 

política de distribuição de mercês como fatores de elevação social no Ultramar. Não obstante, 
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Nos referimos aos textos do Livro História de Portugal organizado pelo professor António Manuel Hespanha e 

dos autores que compõem a obra. Também ao grupo ART, influenciado pelos textos portugueses.  
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esses aspectos não diminuem a importância da produção de açúcar, de tabaco, de pau-brasil, 

etc. como fatores hierarquizantes no Brasil.  

Este capítulo, portanto, está relacionado à história tradicional,que entende que a 

produção colonial era a força motriz da sociedade. Nesse sentido, dentro desse quadro 

interpretativo, visamos recolocar uma discussão em pauta: a questão da crise açucareira no 

Estado do Brasil. Dessa forma, o texto se divide em três partes: a primeira, a colocação do 

problema, na qual está a discussão historiográfica sobre a crise açucareira da segunda metade 

do século XVII. Na segunda faz-se a defesa da interpretação sobre a existência da crise 

açucareira que se abateu no Estado do Brasil, principalmente na Bahia. Para tanto, realizamos 

uma explanação documental que demonstra a existência do que os contemporâneos 

denominavam ruína na Bahia. E, por fim, os modos como a sociedade procurou resolver as 

questões envolvidas com os problemas econômicos baianos.  

 

* 

 

A historiografia acerca da crise açucareira da segunda metade do século XVII tem 

muitas características em comum; ela é pautada dentro de um quadro histórico bastante claro 

e lógico: com a saída dos holandeses de Pernambuco, em 1654, e a transplantação dos 

cabedais e técnicas para as Antilhas do Caribe, criou-se um pólo econômico que dinamizou 

muitos interesses econômicos. Em poucos anos a produção antilhana passou a concorrer com 

o açúcar brasileiro que até então produzia e vendia sem concorrência. Segundo, para a maior 

parte da historiografia, essa situação teria gerado uma dificuldade para os produtores do Brasil 

(CANABRAVA, 1981, p. 36 - 37).  

Ferlini, em Terra, trabalho e poder (1988), afirma que a crise açucareira 

aconteceu devido à crise econômica europeia. Isto é, dentro da tese de crise geral do século 

XVII estudada por Hobsbawm (1973), na qual se observa durante o período uma retração 

econômica, uma retração camponesa, diminuição do poder de compra da população, etc. Com 

isso, o mercado diminuiu de modo que, passou a não ter condições de demandar açúcar em 

quantidades significativas. Ferlini sustenta, portanto, uma ideia de mercado interligado, cuja 

economia colonial dependia, categoricamente, do mercado europeu para sobreviver. Este é o 

eixo no qual norteia sua tese. Ela entende a colônia como uma alavanca para a acumulação 

primitiva de capital, europeu. Em outras palavras, como o mercado europeu (principal 

comprador) estava em uma crise econômica, a colônia também estaria: 
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O movimento de regressão secular, notável em alguns mercados europeus 

desde 1619-1622, começou a atingir a produção açucareira depois de 1650, 

mas apenas a partir de 1660 arrefeceu a euforia da produção de açúcar do 

Brasil (FERLINI, 1988, p. 70). 

 

 Para Ferlini, a crise geral dos preços na Europa implicou diretamente na produção 

dos senhores de engenho do Brasil. O açúcar perdeu valor de venda na Europa e, com isso, os 

comerciantes que iriam para a colônia rebaixavam o preço do açúcar. Eles também exigiam 

que os produtores de açúcar comprassem seus produtos em moedas, não aceitando o açúcar 

como troca. A cotação dos escravos tendeu subir em detrimento da queda dos preços do 

açúcar. 

Diferente de Canabrava, Ferlini procurou afirmar que a crise ocorreu devido à 

queda dos preços e não em função da concorrência antilhana.  

 

O problema não esteve ligado diretamente à concorrência antilhana, mas à 

própria reestruturação dos mecanismos de mercado durante o século XVII. A 

produção Antilhana incrementava-se e abastecia os mercados metropolitanos 

mas, durante muito tempo, o açúcar do Brasil, de melhor qualidade, manteria 

seus consumidores. O que se fez sentir, principalmente a partir de 1670, foi o 

declínio inexorável dos preços. O fenômeno não afetava apenas o produto 

brasileiro, e o açúcar antilhano caía na mesma proporção que o do Brasil. No 

entanto, considerava-se próspera a produção da região. Vista deste ângulo, a 

crise da economia açucareira não pode ser condicionada, em si, à 

concorrência dos novos produtores antilhanos. A própria natureza da 

plantation e da comercialização do açúcar, a partir de 1640, tendia à 

ampliação do produto, que, se não ocorresse nas Antilhas, ocorreria no 

Brasil (FERLINI, 1988, p. 71). 

 

 

Em suma, Ferlini aponta para o mercado europeu como principal fator explicativo 

da crise açucareira. A diminuição dos lucros dos senhores de engenho perante a queda dos 

preços do açúcar e o aumento do valor dos escravos, e, depois de 1640, as altas taxas devido 

às guerras fizeram os portugueses incrementar os tributos sobre a colônia, sobretudo depois de 

1661.  

Os comerciantes europeus teriam perdido o interesse pelo Brasil, prova disso seria 

a inconstância das frotas comerciais. O quadro econômico teria se agravado a partir de 1670 e 

chegado a pontos extremos nos anos 90. Dos comerciantes que vinham, poucos teriam 

exigido que pagassem seu produto com altos preços e em moeda. Essa situação implicou na 

saída da moeda para o reino. A produção do Brasil, portanto, era determinada pela demanda 

europeia: esse é o mote explicativo. 
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A queda do preço dos produtos em geral, e do açúcar em particular, após 

1670, refletia, em parte, a retração do mercado europeu. O declínio da 

demanda, aliado à oferta alargada, gerava sem dúvida nenhuma a diminuição 

de preços e da produção açucareira. O açúcar, que em Lisboa custava 3.500 

réis a arroba em 1650, baixou para 2.400 réis em 1668 e 1.300 réis em 1688, 

conforme os dados de Godinho. No caso do Brasil, embora existissem 

flutuações, a tendência de baixa foi menos acentuada que no mercado 

Europeu. (FERLINI, 1988, p. 70 - 71). 

 

 

Tabela 1 

Preço do açúcar baiano (1669 – 1690) 

 

Safra     Réis arrobaíndice SafraRéis/arroba   Índice SafraRéis/arroba   Índice 

1669          1.412       100 

1670          1.412       100 

1671          1.412       100 

1672          1.412       100 

1673          1.412       100 

1674          1.412       100 

1675          1.220        86 

1676       1.001         71 

1678       1.085         77 

1679       1.080         76 

1680       1.109         78 

1681       1.109         78 

1682       1.109         78 

1683       1.109         78 

1684        1.109         78 

1685        1.109         78 

1686        1.109         78 

1687        1.109         78 

1688           918         65 

1689           778         55 

1690           778         55 

 

Fonte: (FERLINI, 1998, p. 75). 

 

A autora realiza uma comparação entre os preços relativos às saídas da colônia 

(Brasil) e os relativos às vendas em Amsterdã, na Holanda. Segundo demonstra, o ápice da 

queda ocorreu na década de 1680, com o incremento das doenças dos escravos, seu 

encarecimento e as várias cobranças de dívidas (FERLINI, 1998, p. 78). Depois, devido ao 

contexto de guerra europeu, os preços voltam a subir na década de 90. De forma sucinta, a 

análise da autora valoriza dois pontos: (a) a relação direta de dependência da economia 

europeia da produção colonial, na qual a crise brasileira foi uma extensão da crise europeia 

(b) como o preço do açúcar se torna a expressão máxima dessa conjuntura econômica, a sua 

queda constitui o principal indício representativo da crise açucareira. Apesar de fazer algumas 

referências à história social do Brasil, com o intuito de mostrar que de fato a situação era de 

crise, Ferlini, não se aprofunda em conferir até que ponto a queda dos preços interferiram na 

produção.  

Outro autor que fez uma análise importante sobre o período foi Schwartz (1996 e 

2002). Em seu clássico Segredos Internos(1996)e depois em um artigo que compõe o livro 

As excelências do Governador(2002),explicou alguns aspectos importantes para a 
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compreensão do período. Para Schwartz (2002), as Antilhas constituíram como um elemento 

explicativo para o surgimento da crise açucareira. Concorda que a queda do preço do açúcar 

dificultou os rendimentos dos senhores de engenhos. Por isso eles começaram a reclamar ao 

rei já na década de 70, pois os comerciantes que faziam o transporte para a América passaram 

a comprar o açúcar por um preço baixíssimo, levando os senhores de engenho à falência. 

Segundo Schwartz, o rei não tomava medidas suficientes para socorrer os senhores de 

engenho que, por isso, continuavam a reclamar. 

Com o surgimento das Antilhas, para além da concorrência no processo de venda 

do açúcar, o mercado de escravos entrou em disputa, elevando o seu preço
41

. Os senhores de 

engenho não conseguiam enfrentar os antilhanos no que se refere à compra de escravos. Ao 

mesmo tempo, os comerciantes passaram a levar a moeda da colônia, na medida em que 

preferiam vender a dinheiro, não em troca de açúcar. Desde a década de 70, a câmara 

municipal da Bahia reclamava dessa situação pedindo ao rei considerações (SCHWARTZ, 

2002, p. 24).  

 

Para se ter uma ideia da percepção brasileira da crise com base em uma carta 

enviada, em 1672, pela Câmara Municipal de Salvador à Coroa portuguesa. 

A câmara, que normalmente representa os interesses dos senhores de 

engenho, reclamavam dos impostos que recaíam sobre o açúcar, do alto 

custo das, da escassez e do preço elevado dos escravos e, especialmente, da 

relutância dos comerciantes em comprar açúcar brasileiro devido aos baixos 

preços oferecidos nos mercados europeus. Em 1673 3 1674, a tanto, que ele 

não fez muito para aliviar a situação, mas, verdade seja dita, não havia muito 

a ser feito. Entre 1650 e 1668, o preço do açúcar caiu de 3800 réis a arroba 

para 2400, sofrendo, portanto, um declínio de 33%. O Brasil era, porém, 

uma colônia e, como tal, a solução de seus problemas dependia menos dele 

próprio que da economia atlântica e do papel de Portugal nesse contexto 

(SCHWARTZ, 2002, p. 24).  
 

 

Importante notar que a ideia central do autor passa por uma imagem, segundo a qual 

a colônia – Brasil – dependia exclusivamente do mercado Atlântico para se recuperar. Ou 

seja, em última instância, o problema teria sido uma extensão da crise externa; por isso ela foi 

europeia, portuguesa, atlântica e brasileira.   

Puntoni (2010), por sua vez, elaborou uma interpretação buscando acrescentar às 

questões narradas acima, a ideia de ―Mal Brasílico‖. Para ele, na Bahia ocorreu uma série de 
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 Como está colocada no capítulo 4, a década de 70 é marcada pelo início da decadência na produção de 

escravos em Angola. Há uma mudança de direção no tráfico.  
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problemas que, influenciados pela ―crise açucareira‖ e aliados a ela, implicaram em medidas 

desesperadas por parte dos baianos. 

Ainda destaca o surto de febre amarela que matou muitas pessoas, desde 

administradores até escravos, um medo constante do cometa que passou sobre Salvador, a 

baixa da moeda implicou na construção de uma Casa da Moeda na Bahia, pois o dinheiro que 

havia na colônia ia para o reino e, com efeito, inibia o comércio entre o reino e a colônia. 

Puntoni destaca dois pontos importantes: primeiro, o autor acrescentou a questão da 

moeda, explicando-a, dentro da problemática daquilo que a historiografia entende por crise 

açucareira. Segundo, se embasa em fatores econômicos para explicar o que chamou de ―Mal 

da Bahia‖; os motivos pelos quais levaram fomes, a peste e implicaram nos entraves 

econômicos da segunda metade do século XVII, foram influenciados pela falta da moeda.   

A situação de carência econômica teria gerado uma tensão entre os colonizadores e a 

Coroa. Para ele, dentro da ideia de pacto colonial, os colonos não queriam que sua posição de 

obediência se confundisse com submissão de conquistados e essa situação levou a algumas 

revoltas, como a do ―Terço Velho‖ (PUNTONI, 2012, p. 6). A questão fundamental foi, 

segundo Puntoni, que os problemas econômicos criaram um mal-estar na Bahia: a falta da 

moeda inibia as trocas e gerava fome no Recôncavo; sendo, portanto, sua falta o fator 

fundamental e que, por si, explicaria todas as outras dificuldades(PUNTONI, 2012, p. 19). 

Assim sendo, a ―açucarocracia
42

‖ baiana buscava constantemente a implementação de uma 

moeda regional e a criação de uma Casa da Moeda na Bahia com a finalidade de enfrentar o 

―Mal Brasílico‖.  

Puntoni, em relação aos autores que trataram das questões das Bahia, diferencia-se 

por que disserta a respeito dos problemas baianos sob diversos ângulos. Sua documentação é 

mais voltada para a história social da Bahia, em sua análise ele aprofunda aspectos 

relacionados à vivência baiana. Por isso, inova ao indicar que, para além de uma queda nos 

preços do açúcar, a sociedade baiana teve deficiências generalizadas, como a falta de moeda, 

as doenças, etc.  

Há, também, o trabalho de Maximiliano Menz (2014) que procura fazer uma 

comparação entre duas crises históricas, a de 1668 e a 1770. Para ele a crise do século XVII 

esteve relacionado, principalmente, com uma crise de abastecimento na Bahia. Para ele, assim 
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 ―Açucarocracia‖: termo utilizado pelo autor para se referir aos senhores de engenho como uma força política, 

ideia que norteia seu texto.  
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como para os autores citados acima, ela também foi influenciada pelo fator europeu, isto é, a 

crise agrícola europeia
43

. 

Talvez o primeiro questionamento em relação à existência da crise açucareira tenha 

ocorrido no livro Na Encruzilhada do Império(2003)
44

, de António Carlos Jucá Sampaio. 

Segundo o autor, há certo equívoco em relação à afirmação de uma crise geral na agricultura 

brasileira.   

As críticas de Sampaio vão diretamente à Vera Ferlini e Stuart Schwartz. O primeiro 

e mais importante fator que o faz negar a existência de uma crise açucareira, tal como 

entendida acima, é a sua posição metodológica. Para Sampaio, o mercado neste período não 

era autoregulado (não havia um sistema comercial que se regia interdependentemente), por 

isso a crise econômica europeia não implicaria de forma automática em uma crise na colônia. 

A tese de Jucá, defendida pela UFRJ, sinaliza o momento de transição do grupo ART 

da primeira para a segunda geração
45

. Embora com alguma influência de Hespanha (citado 

poucas vezes), a tese está ligada aos pressupostos do livro Arcaísmo como Projeto e por isso 

visa mostrar a singularidade (econômica) das localidades da colônia. 

Em contraposição, portanto, de um mercado interligado e interdependente, vale-se da 

tese de Ruggiero Romano, Conyuntura opuestas, cuja ideia central visa mostrar que, no 

século XVII, a crise que se abateu sobre a Europa não influenciou a América Espanhola; ela 

agiu de forma oposta elevando economicamente algumas regiões. Para Sampaio, afirmar a 

existência de uma crise na colônia como consequência da europeia consiste em um equívoco 

metodológico.  

O segundo ponto de sua crítica é em relação à documentação. Para ele não há dados 

suficientes para que possamos sublinhar tendências gerais na produção de açúcar durante o 

século XVII. ―No trabalho de Schwartz, por exemplo, encontramos estimativas até 1629/30 e, 

no parágrafo seguinte, o autor pula para o ano de 1702. A razão é a falta de fontes que 

permitam este tipo de estimativa para o período‖ (SAMPAIO, 2003, p. 35). 

 

Mais grave ainda, entretanto, é o caso de Vera Ferlini. Segundo a autora, 

entre 1650 e 1660 a produção açucareira na colônia teria sofrido um ―notável 
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 Muitos pontos da abordagem do autor também no fizeram pensar. Nesse sentido, o bloco sobre a alimentação 

bahiana foi pensada dentro dos apontamentos do autor no que se refere à produção da farinha de mandioca.  
44

 O texto de Puntoni, acima colocado, é claramente uma resposta crítica à ―(anti) tese‖ de Jampaio exposta na 

introdução deste livro. 
45

Nos referimos à passagem da interpretação que valorizava mais a história econômica que a política. Afirmamos 

que o período escrito é de transição porque ainda não haviam concebido o livro do Antigo Regime nos Trópicos, 

embora, certamente, faziam leituras que pouco tempo depois resultaram no livro. A tese foi defendida em 2000 e 

o livro é de 2001. Por isso, o apego à descentralização do império não compunha o rol metodológico do autor. 
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declínio‖. Para fazer afirmação tão categórica, baseia suas informações 

unicamente nos dados do engenho Sergipe do Conde (velho fetiche dos 

historiadores ligados à história do Nordeste colonial), sem apresentar 

quaisquer justificativas para a extrapolação feita dos dados de um único 

engenho para o conjunto da economia açucareira colonial (SAMPAIO, 2003, 

p. 35). 

 

Não seria, portanto, possível apontar para uma crise geral na segunda metade do 

século XVII sem realizar afirmações documentalmente infundadas. E, se houve de fato uma 

decadência na produção do açúcar esperava-se, segundo ele, que houvesse nas documentações 

um número menor de engenhos em comparação ao período anterior, pois, segundo uma lógica 

econômica, mediante a crise, deixaria de se investir na produção de açúcar, desfabricando, 

consequentemente, os engenhos, e não construindo novos. Ao estudar Antonil a conclusão é 

oposta, pois, ele aponta para um aumento no número de engenhos entre o fim do século XVII 

e início do XVIII. Se houve um século de crise, para ele deveria ter diminuído o número de 

engenhos ao invés de aumentado (SAMPAIO, 2003, p. 36). 

O que se deve explicar, portanto, é como em situação desfavorável dos preços do 

açúcar, persistem os investimentos e o número de engenhos continua a crescer. ―Ou seja, 

como ela [produção] é capaz de resistir e mesmo aumentar de tamanho numa conjuntura 

desfavorável no que tange aos preços‖ (SAMPAIO, 2003, p. 36). Portanto, se houvesse, de 

fato, uma situação desfavorável em relação à produção de açúcar, os plantadores e senhores 

de engenho teriam abandonado a produção para realizar outras atividades, conforme a lógica 

econômica que se baseia o autor. 

Arrematando, aponta para o fato de não podermos tomar como base os preços 

para explicar as conjunturas econômicas. Arrola trabalhos que mostram que mesmo em 

conjunturas desfavoráveis de preços há um crescimento populacional e econômico: “Isto é 

possível porque, como dissemos antes, os baixos custos da produção e a reprodução da 

agricultura brasileira permitem sua autonomia face a conjunturas externas francamente 

negativas” (SAMPAIO, 2003, p. 38). Sendo assim, as elites locais guiavam uma acumulação 

endógena de certa forma (autônoma / desligada / desvinculada / independente) de fatores 

externos.  

 

Concluindo, podemos afirmar, frente aos dados aqui apresentados, que 

temos diante de nós um quadro econômico bastante diverso daquele que a 

historiografia relativa ao Brasil tem nos apresentado até agora sobre os cem 

anos situados entre 1650 e 1750, sobretudo no que se refere à segunda 

metade do XVII. Em primeiro lugar, porque não se verifica a ‗crise geral‘ 

que muitos pensavam perceber na América seiscentista, e na qual o Brasil 
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seria apenas mais um participe. E segundo, os dados utilizados até agora 

para corroborar a ideia de crise agrícola no Brasil mostram-se frágeis, e 

sequer são capazes de nos convencer sobre a decadência setorial, ou seja, do 

setor açucareiro. Além disso, falta uma análise mais detalhada que leve em 

conta as diferenças regionais, pelo menos no que se refere às três principais 

regiões açucareiras: Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. E, por fim, a 

influência da expansão da fronteira colonial para o interior, seguindo as rotas 

da mineração e do seu abastecimento, só foi apreendida até agora em traços 

muito gerais (SAMPAIO, 2003, p. 43). 

 

Sampaio mostra, dessa forma, que o Rio de Janeiro teria ascendido economicamente 

na segunda metade do século XVII e na primeira metade do século XVIII teria se tornado o 

centro de interesses econômicos e comerciais dentro do império português, compondo um 

quadro muito diverso das outras localidades que se mostravam em contexto de aparente 

estagnação. 

Um último texto deve ser mencionado: o de Vitorino de Magalhães Godinho: 

“Portugal, as frotas do açúcar e as frotas do ouro”, sobretudo, pela data de sua publicação 

(1968) e pelo fato de, a nosso ver, ter sido leitura e ter influenciado todos os autores que 

escreveram sobre a crise açucareira.  

Em última análise, os referidos autores que defendem a existência de crise 

açucareira nada mais fizeram do que aprofundar as diretrizes assentadas por Godinho. Não 

afirmamos que ele tenha sido o primeiro a colocar as questões deste prisma, e apesar de ter 

sido frequentemente citado, foi um texto-base para as várias interpretações. 

Para Godinho, houve uma crise geral no império português cujos alicerces 

estavam no surgimento das Antilhas e na crise geral europeia. Com o surgimento das Antilhas 

os mercados francês, inglês e holandês praticamente se fecharam para os portugueses. O 

fechamento não se restringiu ao açúcar, mas, a todo tipo de produto: resultado do pensamento 

e da política mercantilista da época.  

 

Não nos devemos admirar de que a implantação desta nova economia do 

açúcar e do tabaco no Mediterrâneo americano – de 1650 a 1670 – e a 

política econômica de Colbert, tenham tido consequências econômicas 

desastrosas para o comércio Atlântico português. Os produtos portugueses 

veem-se expulsos dos mercados ingleses, franceses e holandeses. E verdade 

que ingleses, franceses e holandeses ainda carregam açúcar e tabaco em 

Lisboa, mas é para os venderem noutras partes: os seus mercados nacionais 

propriamente ditos estão perdidos para os portugueses. E cerca de 1670 que 

esta falta começa a fazer sentir em Lisboa. As existências acumulam-se nos 

armazéns; os produtos não se vendem; vende-se por preço inferior ao do 

custo, e não por isso, mas também queda dos preços porque a oferta aumenta 

muito mais rapidamente que a procura (GODINHO, 1968, p. 300). 
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Para o autor, o grande problema foi a queda brusca dos preços dos produtos que 

atingiu diretamente toda a economia do império. 

 

Vejamos o açúcar: em 1650 a arroba vendia-se, em Lisboa, a 3 8000 réis; em 

1659 primeira descida, 3 600 réis; em 1668, 2 400 réis e, portanto, uma 

baixa de 33 % em 9 anos. E 20 anos mais tarde a arroba valerá 1 300 ou 1 

400 réis, desta vez, de 41 % (mas o ritmo é já mais lento) (...)Passemos ao 

tabaco: 1650, o preço, em Lisboa, era de 260 réis o arrátel; em 1668 tinha 

descido para 200 réis e em 1668 caíra para 70 réis, ou seja, uma descida de 

65% em 20 anos, mais forte do que a do açúcar (...)Ainda mais inquietante 

foi a quebra nos preços do cravo: em 1668 vendia-se, em Lisboa, o quintal a 

18 000 réis e 20 anos mais tarde apenas 5 000; neste lapso de tempo o preço 

desceu 72%.(GODINHO, 1968, p. 300). 

 

A queda nos preços de variados produtos acarretou uma série de problemas na 

economia, tanto do reino, quanto das colônias: ―De resto, pode-se estabelecer que os preços 

da produção portuguesa não diminuíram, e há mesmo que registrar uma alta nalguns deles, 

nomeadamente no dos escravos‖ (GODINHO, 1968, p. 300). A alta no preço dos escravos 

aconteceu devido à entrada das Antilhas como concorrente. ―Ao mesmo tempo, o 

abastecimento em prata sobre uma nova crise‖. O ouro que saía da Espanha e seguia para 

Portugal agora, em menor quantidade, também vai para o comércio holandês. Em suma, a 

entrada da Holanda como colonizadora não afeta somente a produção de açúcar, mas, além 

disso, provoca um efeito dominó em alguns preços desencadeando uma crise geral: ―e eis que 

esta crise é, simultaneamente, uma crise de açúcar, do tabaco e da prata. E que o governo 

português vai tentar por-lhe cobro‖ (GODINHO, 1968, p. 300). 

As várias tentativas de solucionar o problema, para Godinho, estão representadas 

no texto de Duarte Ribeiro de Macedo, Introdução das Artes e Ofícios no Reino. 

Influenciado pelo pensamento francês, asseverava Macedo que os portugueses deveriam 

desenvolver as artes (manufaturas) para que o país deixasse de depender dos produtos 

franceses. Pois, com a balança comercial desfavorável todo metal se esvaia do país indo parar 

na França. A solução seria produzir internamente para parar de importar. Outras soluções para 

a crise foram baseadas nas leis sumptuosas que tentavam coibir os gastos excessivos no país. 

Procurou-se, também, modificar o valor nominal da moeda baixando-a em 20% com o intuito 

de incentivar a entrada da moeda de outros países(GODINHO, 1968, p. 300). 

Em resumo, parte da historiografia, preocupada com a crise açucareira na colônia 

– Brasil –, fez uma leitura dentro da interpretação de Godinho, isto é, colocando no mercado 

mundial a força motriz da crise. O surgimento das Antilhas desencadeou vários fatores 

relacionados à concorrência, tanto nas vendas dos produtos, quanto na compra dos escravos. 
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Em última análise, para os autores que defendem a ideia de crise açucareira havia um 

mercado que regulava os preços dos produtos na colônia que tinha a finalidade de servir o 

mercado externo. Por isso, não houve tão somente uma crise açucareira, mas, uma crise geral 

da qual a produção do açúcar fez parte.  

Sampaio, ao duvidar da existência da crise na agricultura do Brasil, não o faz com 

elementos que possam superar as interpretações dos referidos autores; apenas, de forma justa, 

encontra brechas nessas interpretações em dois pontos principais: primeiro, seu prisma 

metodológico, segundo o qual entende que haveria uma autonomia interna na colônia frente o 

mercado externo (ponto de apoio dos outros autores, adeptos da interpretação do período 

como crise); segundo, critica as generalizações, ao tratar a história do açúcar como a da 

agricultura e a de todo o Brasil, afirmando que se deve fazer um trabalho mais preocupado 

com as localidades, especialmente com as principais produtoras de açúcar: Pernambuco, 

Bahia e Rio de Janeiro. Ainda afirma que o Rio de Janeiro estava além da crise e em pleno 

desenvolvimento nesse período de arrefecimento geral. 

Ainda fica, portanto, a questão desconfortável na qual não se sabe se o Rio de 

Janeiro passou por uma crise na produção ou se ascendeu economicamente. Pois, devemos 

nos questionar sobre o Rio de Janeiro anterior à descoberta do ouro. Estaria a região em 

ascensão entre os anos de 1670 e 1695? Ainda que não venhamos discutir neste trabalho essa 

questão aprofundadamente, nos parece que a ascensão carioca esteve atrelada ao 

descobrimento do ouro e ao seu desenvolvimento como região aglutinadora de capitais 

advindos do fornecimento de alimentos e escravos para a região mineira, mas, isso somente 

depois de 1695.  

 

* 

 

Segundo o novo viés historiográfico (ART), as várias localidades do império 

português, como os reinos e as capitanias, possuíam uma autonomia em relação ao centro 

administrativo. Sendo assim, a Coroa tinha a função de cabeça que controlava as várias partes 

do corpo. Não havia, outrossim, um mercado capaz de influenciar todas as localidades de 

forma unificada, pois, devido ao poder local, elas tinham suas próprias características 

administrativas. Por isso, metodologicamente, segundo o que apontam os autores do ART, 

uma tese de crise geral somente pensada na queda dos preços europeus estaria em detrimento 

da evidente dinâmica e autonomia das diversas regiões coloniais. A preocupação dos autores 
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ligados ao Antigo Regime nos Trópicos é mostrar que não havia uma dependência da colônia 

em relação à metrópole; por isso, uma crise no reino não seria a priori uma crise na colônia. 

Aliás, não haveria em si uma colônia americana, mas, regiões relativamente independentes 

entre si e também do centro do reino.  

Dessa forma, existem dois paradigmas na interpretação do período: um entende 

que há uma dependência da colônia em relação ao mercado europeu, ligado 

imperceptivelmente a ideia de acumulação primitiva de capital tal qual formulado por 

Fernando Novais; outro, negando frontalmente essa interpretação, entende a colônia de 

maneira independente do centro, com suas características próprias e com uma economia que 

muitas vezes não dependia da metrópole. Portanto, a noção de existência da crise passa, antes, 

pela interpretação metodológica dos dois paradigmas e depois pela necessidade histórica. 

Tendo em vista esses preceitos metodológicos, nosso método interpretativo está 

mais preocupado em entender como ocorreu o processo histórico do que negar ou afirmar se 

havia ou não uma dependência da colônia em relação à metrópole, ou mesmo até que ponto 

essas relações eram determinantes, embora alguns de seus aspectos determinem os resultados.  

Distanciados que estamos daquele momento histórico, dispomos de ferramentas 

que nos permitem uma pesquisa mais específica do que há 20 ou 30 anos atrás. Embora, 

muito tempo tenha se passado desde que Ciro Flamarion Cardoso lançou as primeiras críticas, 

ainda se defende a ideia de uma colônia dependente economicamente da metrópole. 

A historiografia que procurou, até então, se debruçar sobre a denominada crise 

açucareira, em sua grande maioria – como procuramos demonstrar acima – buscou entendê-la 

como fruto de uma crise econômica mais ampla, pensada sob uma perspectiva eurocêntrica, 

deixando-se de lado os fatores importantes que determinaram a conjuntura. A preocupação 

geral da historiografia é com a grande estrutura da história econômica, com os preços do 

açúcar, com os preços do tabaco, com a concorrência ―externa‖, entre outros. Levando em 

consideração as críticas de Sampaio acerca das generalizações feitas pela historiografia, a 

proposta é examinar a documentação dando maior ênfase ao ponto de vista colonial. A 

interpretação baseada na crise europeia, apesar de significativa, privilegia o ponto de vista do 

reino. Embora, inegavelmente, quase toda documentação produzida tenha sido elaborada por 

europeus, é possível observar através dela o ponto de vista dos colonos. Nesse sentido, 

relativizamos a excessiva noção dicotômica dos colonos frente aos interesses da metrópole; 

segundo, entendemos que essa divisão entre colonos e metropolitanos é uma linha tênue e; 

terceiro, valorizamos o caráter local com o intuito de compreender a conjuntura geral.  
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A maior parte da sociedade baiana, sob a qual incide nossa análise, tinha pouca 

relação direta com a Europa. Por isso, se não podemos concebê-los como brasileiros, do ponto 

de vista de uma nacionalidade, podemos atribuir-lhe um sentimento claro de pertencimento ao 

local onde muitas vezes nasceram e passaram toda a sua vida. Tinham vários contatos com 

europeus comerciantes, administradores e inúmeros funcionários que migravam no ultramar 

imperial português, mas, certamente, a maior parte da população que constituía o Brasil tinha 

sua ligação determinante com o lugar, com seus bens, com sua posição social, com sua 

família, etc. E nesse aspecto, não se deve recorrer à afirmação de que muitos dos senhores 

enviavam seus filhos para a Europa para estudar, por exemplo, que não somente de senhores 

ricos era constituído o Brasil. Por isso, reafirmamos que devemos relativizar ao fazer a 

divisão social entre ―colonos‖ e ―metropolitanos‖. É bastante difícil fazer essa divisão porque 

grande parte da população, a qual não possuía engenho, escravos e não era de grandes 

produtores, sequer aparece em registros. A distinção entre colonos, colonizadores e reinóis 

consiste em uma linha tênue e, de certo modo, anacrônica. Anacrônica, na medida em que eles 

(homens do XVII) não se tratavam deste modo. Nos registros deixados a relação entre a 

sociedade ultramarina e o rei não era pensada do ponto de vista de uma luta de classes, na 

qual os colonos estavam em constante conflito com o rei.  

Tratar os colonos, colonizadores e metropolitanos em uma relação de conflito 

constitui um anacronismo didático que, por ser muito usada, acabou por atrapalhar amiúde a 

compreensão histórica do período, colocando conceitos de um presente já passado – o século 

XIX – àqueles do XVII, em que as visões de mundo diferem-se crucialmente. Embora, muitas 

vezes tenha existido um conflito de interesses entre eles não o foi pela pré-existência de um 

sentimento de injustiça social, mas, pelo fato de não concordarem com fatores momentâneos, 

não porque eram injustiçados predistinamente.  

De nossa parte, ainda que denominemos em alguns trechos as expressões 

―colonos‖ e ―colonizadores‖, temos a noção da quase inexistência de suas utilizações no 

período que abordamos, tendo em vista que o tratamento entre eles nos documentos era feito 

por meio de nomenclaturas como: vassalos e rei, governadores, conselheiros, meirinhos. Por 

isso, antes da definição de colonos e metropolitanos, as posições sociais, os cargos, os ofícios 

eram utilizados como modos de chamamento. 

Fizemos essas afirmações com a intenção de humanizar essas relações tal como 

eram concebidas, com suas profissões, com seus problemas diários, etc. Tratá-los como 

colonos e colonizadores implica impingir-lhes um significado de classe social no grande 
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teatro da luta de classe e desproblematizar ou simplificar o caráter de suas relações. Dito isso, 

procuramos extrair dos variados órgãos administrativos e escritores os meios pelos quais 

entenderam o contexto que passaram no tocante a denominada crise açucareira: António 

Vieira, Gregório de Matos, Câmara Municipal da Bahia, Governador da Bahia, mercadores, 

entre outros. Variados segmentos da sociedade ultramarina, apontam para uma grande ruína: 

no comércio, da sociedade, dos senhores de engenho, da Bahia, do Reino, do Império. 

Logicamente, nossa pretensão em afunilar a interpretação do período, amenizando o peso 

ideológico das denominações tradicionais, tem uma limitação documental e também temporal. 

Não faremos uma micro-história de cada personagem, antes, procuramos associar cada uma 

delas a uma comunidade maior: o negócio do ultramar, o negócio do açúcar. A dificuldade 

temporal se encontra na impossibilidade de pensarmos similarmente a eles (homens do XVII), 

por mais que resulte uma pesquisa minuciosa nos documentos, utilizando o mesmo 

vocabulário, os mesmos conceitos (como procuramos em muitos pontos fazer), eliminemos os 

excessos advindos de nosso tempo, ainda estaremos longe de conceber o mundo como eles o 

faziam. Por isso, não afirmamos que ao procurar eliminar os anacronismos, realizaremos uma 

análise ―neutra‖, o que é definitivamente impossível. 

Por fim, em definição, uma última acolocação. Nossa intenção quando abordamos 

a documentação é entender um período de média duração, que compreende desde o fim da 

União Ibérica até a descoberta do ouro em Minas. Para isso, houve a necessidade de afunilar 

em alguns pontos a análise, como as discussões baianas dos anos de 1660 e 1690. Isto é, 

acreditamos que a interpretação geral deve se valer, quando necessário, da análise localizada, 

da micro-análise.  

 

2. Crise econômica, social, política e religiosa da Bahia 

 

Em 1661, dois acordos, ―Dote e Paz‖, feitos por Portugal com Inglaterra e 

Holanda, implicaram numa grande dívida aos habitantes do Estado do Brasil, principalmente 

das capitanias do Rio de Janeiro, de Pernambuco e Bahia. A divisão do pagamento foi 

percentualmente elaborada conforme as arrecadações dos dízimos de cada capitania. Por isso, 

a Bahia ficou responsável por mais de 50% do pagamento, o que mostra sua importância para 

a arrecadação da Coroa. Os valores são: “A saber, 42$666 cruzados e meio à cidade da Bahia 

e suas anexas, vinte mil cruzados à Capitania de Pernambuco, Itamaracá e suas anexas, 
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19$333 cruzados e meio ao Rio de Janeiro e suas Capitanias, e dez mil cruzados o Reino de 

Angola.”
46

. 

Depois de 1640, os portugueses realizaram muitos acordos com o intuito de se 

defender da Espanha. Dos países que teceram relações diplomáticas com Portugal, a Holanda 

era o caso mais peculiar, na medida em que ao mesmo tempo se era um inimigo passou a ser 

um país aliado. Mas, até o acordo final de 1661, quando houve o acordo no qual Portugal 

comprou Pernambuco dos batavos, muita tensão foi gerada. Contudo, com a necessidade de 

firmar a independência com a Espanha e assegurar a produção em Pernambuco, os lusitanos 

acertaram um indenização com a Holanda em 1661.  No mesmo ano, foi finalizado o 

casamento da estéril dona Catarina, princesa portuguesa, com Carlos, rei da Inglaterra.  

Advindo do pagamento do Dote e da Paz, portanto, surgiu o tributo do Donativo, 

no qual todo o reino tinha que pagar, inclusive, Angola. Contudo, o donativo foi cobrado 

conforme as arrecadações dos Dízimos, por isso, a Capitania da Bahia foi a mais tributada. 

Nesse sentido, surgiu uma linha de questões no Recôncavo que implicaram na construção de 

um discurso em favor de uma ruína econômica. 

A análise textual que fizemos é sobre os vários discursos que giram em torno das 

questões baianas, desde membros da Câmara Municipal da Bahia, conselheiros reais, de 

comerciantes, até o rei. Observamos em todas as camadas da sociedade um discurso que 

combina com a descrição de algum problema relacionado, principalmente, com a produção e 

venda do açúcar.  

A década de 1660 foi o início do período de reclamação, resultado do 

endividamento dos senhores que tinham que pagar o Donativo. O pagamento completo, que 

inicialmente era para ser dividido em 16 anos, foi postergado para o século XVIII. E não se 

sabe de sua quitação por completo. Portanto, as reclamações sobre o Donativo constituem o 

mote explicativo dos problemas que se iniciaram já na década de 60. Derivado dessas 

reclamações, muitos outros discursos surgiram para mostrar ao rei, ou ao conselho que a 

situação era difícil. No primeiro deles, observamos uma grande dificuldade em se pagar à 

milícia local:  

 

E per ter acabado otempo que foi do a- / nno Emeio como pela folha 67 lhe 

pos aCamera / Fo anno deseis centos Esetenta E oito uerba / pera não uencer 

mais soLdo como Consta da dita / uerba amargem dodito asento esendo Em / 

os uinte e dois dias do mes  de Março deseis / centos Esesenta noue, se 

tornou a Ele- / ger pRocurador como seve neste Liuro afolha 141 / com 

                                                           
46

 DHBN. Cartas Régias. 1667 – 1681. Vol. LXVII, 1945. P. 226. 
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soLdo deque auia ter dois miL Reis que Este / pouo seacha excrito 

decabedaL pera / pod[er] acudir ao sustendo da infantaria / (Fl.172) [q]eu 

sedeuem sete meses desocoro Emuitos dias / de farinha sem auer comque se 

Remedei Eserem a- / sinado ditos quinhentos miL Reis nos uinhos único / 

sust[en]to da dita infantaria pera Este pro- / pos dito subsidio aque serão por 

deuer- / tir, E tudo se podia tolerar-se dito pRocurador ouuer mandado couza 

comque aliuiaua / o pouo mais sem efeito algu desua asisten- / sai.‖ 
47

 

 

O problema da sustentação da infantaria que visava assegurar a ordem e defender 

a Bahia de ataques externos foi recorrente em toda a segunda metade do século. No trecho 

acima nota-se que a Câmara afirma não dispor de meios para sustentar a infantaria devido à 

cobrança do imposto relativo ao Dote da Rainha e a Paz com a Holanda. Ou seja, a questão do 

donativo passou a ser o ponto de apoio para as reclamações influenciadas por uma dificuldade 

econômica do local. Nesse sentido, observe outra reclamação de 1672, na qual se afirma que a 

Bahia se encontra em uma posição econômica muito ruim: 

 

O estado emque Seacha oje esta Cidade e Seu Reconcavo não temos nos / 

que Recomendar a VoSamerce [p]araque o Represente a Sua Magestade 

porque [Co]mo VoSsa / Merce o expRimentou sabe eConhece as misérias do 

tempo, Ea [im]poSsibilidade dosmo-/radores. (...)‖
48

 

 

A Câmara exerceu uma função de representante de parte da sociedade relacionada 

com a produção, cujos interesses, certamente, estavam interligados, pois, muitas vezes, ela 

adota uma posição de oposição ao rei em favor da sociedade que estava em estado de miséria, 

segundo ela. Além do problema da sustentação da infantaria, a questão da cachaça esteve 

ligada aos reclames do donativo. Nesse sentido, houve o argumento da câmara com a 

finalidade de taxar a sua produção da bebida em 1672: 

 

Toda a peçoa dequaLquer caLidade ou condição / [que] seia morador neste 

Reconcavo uilas debaixo Eca- / pitabia deseregipe deL Rej Estilar agoa 

ardente daterra pa- / gara ao contratador percada aLbique de hu cano cada 

anno sin- / coenta miL Reis Esendo de Dous canos oitenta miL Reis Lam- / 

bicando sem registar pagara de Pena sem miL Reis contartador per cada ues 

que cair na dita Pena de não Regis- / tar todos os senhorres de Engenho que 

Lambicar com / a sua mesma fabrica pagara ao contratador quarenta miL 

Reis per Lambique de hu cano cada anno / E sendo dous canos odito 

Lambique pagara sesenta / miL Reis E não Registando pagara amesma pena 

sobre dita dos mais Eselhe abatem os dês miL Reis sendo / hu cano E uinte 

miL reis E nous canos pelo que gastão / com sua fabrica toda apipa de agoa 

ardente / que por pera Angola, uilas debaixo deseregi-/ pe Del Rei, Rio Real, 
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 (DHAMB, 1950, p.35). 
48

 (DHAMB da Bahia, 1950, vol. 5, p.70). 
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Rio desam Francisco Emais  certonis / E uender nesta cidade pagarão ao 

contratador miL reis / per pipas Eos barris decoatro em pipa aduzentos 

Esincoenta pera [o] contratador, per cada uesquefor achado, Ea mesma pena 

terão os mesmos queaLe- / uarem sem Registar, Eos Lambicadores apoderão 

uen-/der nas suas ofecinas atauernadas somente sem pagar / nada – 

oContratador Dara lisença a todas as pecos quelhaped[i]Rem sim pela 

Lambicar leuar pera / fora, Euender atuernada com as obrigacionis asema / 

declaradas, sem poriso Leuantar mãos opreço, Enão / dando as ditas Lisensas 

poderão Recorrer aosena- / do pera lhos dar, Eocontratador pagara com miL 

de / condenação pera este senado todas as vezes que selhe pRo- / var que 

negou água lis[em]ça das sobreditas - / que nem hua peçoa p[ode]ra fazer 

cachaça nem uendella / nesta cidade Es[e]n termo sem lisença do contratador 

pois / que Esta seauensara Elle contratdor com as quequizerem / uender 

noquefor ERzão, Eas peçoas que-as uender[em] / sem lisença sua pagarão 

dês miL Reis décadaa pera / contratador, Equando odito contratador lha não 

queira dar (...)
49

 

 

A produção da cachaça é um tema de bastante importância no período abordado. 

Notoriamente, a sua produção tinha funções bem definidas, principalmente para os baianos 

envolvidos com o comércio negreiro. Em confronto com esta função estavam os interesses 

dos produtores de vinho do reino. Por isso, a Coroa portuguesa teve uma posição vacilante, 

ora proibia a produção, ora a autorizava. Contudo, devido às funções que lhe eram atribuídas, 

a cachaça nunca parou de ser produzida e vendida na Bahia e, principalmente, nunca deixou 

de ser produto de troca no comércio negreiro
50

.  

Neste caso, como vimos no documento, a geribita tinha sua produção permitida 

uma vez que era com seus lucros que se sustentava a milícia, já que segundo a Câmara a 

população não tinha meios de mantê-la. Em 1661 se decidiu que o sustento da infantaria 

baiana recairia na cobrança dos impostos relativos à pesca da baleia, produção e venda da 

água ardente e compra de vinhos
51

. A necessidade de existir uma milícia na Bahia advinha do 

período real de um ataque estrangeiro ao Recôncavo, como ocorreu em 1624: 

 

E que uisto que neste porto se acham / nauios capazes de lhe poderem/ sair 

ou a tomalo ou afugenta- / lo Requerião se pediçe ao Senhor gouernador / E 

capitam geraL des[te] Estado francisco barreto quizeçe E queria mandar sair 

/ hua armadilha, E [que] elles Em / n[om]e  do pouo assim o Reque- / rião 

que o pouo (...)
52

 

 

 

                                                           
49

 (DHAMB da Bahia, 1950, vol. 5, p.62-63). 
50

 Raphael Ricardo (2010), membro do grupo de estudos que fazemos parte, está desenvolvendo sua Dissertação 

mostrando a importância da produção da cachaça no período de 1640 – 1695. Seu enfoque é para a legislação.  
51

 (DHAMB, vol. 4. 1949, p. 19-35) 
52

 (DHAMB, vol. 4. 1949, p. 10). 
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A taxação dos produtos relacionados não resolveu o problema, pois, em toda a 

segunda metade do século XVII, a infantaria era o mote de dificuldades: membros praticavam 

roubos para se alimentarem e isso implicava numa querela com a população
53

. Diversas vezes 

os camarários enviaram reclamações à Coroa apontando para as dificuldades que a sociedade 

passava
54

. Em outros termos, afirmavam que sequer conseguiam manter a infantaria, 

precisando taxar os produtores, portanto, seria impossível a população pagar o donativo. 

Uma das saídas para alimentar as tropas esteve no desenvolvimento de um pólo 

produtor de alimentos, o qual enviava a pedido do rei quantidades de farinhas de mandioca 

aos soldados
55

. 

 

epor remediar anecessida- / de dos soldados contra os qua- / es havia queixas 

deroubos / que sefazião actualmente / denoite aque dava occasi- / ao ser a 

necessidade; eque / viamos prevenir maiores / excessos muitas vezes vistos / 

eque nisto senão prejudi- / cava onegócio dos Particu- / lares couza 

consideravel / epedia maior respeito eate- / cão os dannios queproce- / dem 

deSoldados inquietos / por mal pagos ehavia mui- / tos exemplos desta 

forma / evenda devinhos, etambem dos / assucares dos Dizimos devossa / 

Alteza lançados violentamen- / te pelos homens de negocio / quando falha 

dinheiro por elles ao Contratador pois / esta ajuda, efavor nenhum / asseitará 

nem pode ter os / Contractos em Praça tam / falta de moeda corrente, e / que 

aos aggravantes offere- / ceramos fosse sem o empres- / timo dos oito mil 

cruzados / em dinheiro eseregistraria / o que nos tinhão feito de vi-nhos que 

elles não asseitarão (...)
56

 

 

Fintadores de cada freguezia para a Constituição da Paz de Olanda edote / da 

Sereníssima Rainha da-Gram Bratanha em que al- / gumas Pessoas se 

queixão co- / nhecemos nesta Camara de- / seu Requerimento procedendo 

informação do Capitão / efintadores que aslançarão (...)
57

. 

 

 

Assim, o assunto da falta de pagamento da milícia estava atrelado ao pagamento 

do Dote e Paz, ligadas às inúmeras reclamações sobre as taxações, aos excessos dos soldados 

e dos roubos que praticavam para sobreviver. Com o passar do tempo e a impossibilidade de 

se pagar o tributo conforme tinha sido estabelecido, em 16 anos, surgem reclamações variadas 

tentando fazer o rei entender a situação da Bahia, que nunca abriu mão do recebimento do 

tributo.  
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 (DHAMB, 1950, vol. 5, p.138 - 41) 
54

 (DHAMB, 1950, vol. 5, p.135 - 136). 
55

 (DHAMB, 1950, vol. 5, p. 326-327). 
56

 (DHAMB, Cartas do Senado, 2 vol, 1952, p. 3-4) 
57

 (DHAMB, Cartas do Senado, 2 vol, 1952, p. 4). 
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A década de 80 é concebida pela historiografia como o momento de início da crise 

açucareira, mas é verdade que na década de 60 os senhores de engenho já reclamavam à 

Coroa devido ao seu endividamento em relação ao pagamento do donativo, que na visão dos 

senhores a maneira cobrada prejudicava a produção de açúcar.  

Os arrendatários, responsáveis pela cobrança do donativo, no caso baiano, 

responsabilizavam apenas os senhores de engenho pelo pagamento. Sendo assim, ao que 

parece, os produtores de açúcar passaram a influenciar a câmara com o intuito de convencer o 

rei de que não estavam em condições de pagar as taxas.   

Também na década de 60, como visto, a falta de alimentos se tornava evidente nos 

documentos. No final da segunda metade do século XVII se formou uma região que tinha a 

função de fornecer farinha de mandioca e carnes ao Recôncavo baiano. A partir dela, se fazia 

os conchavos de farinha que sustentavam a milícia, muitas vezes pagos pela Coroa, e também 

o fornecimento dos produtos ao comércio local.  

 

2.1. Boipeba, Cairú e Camamu e o fornecimento de alimentos à Bahia 

 

A escassez de farinha de mandioca ocorria frente à necessidade de socorrer a 

milícia baiana, mas, também e principalmente, às regiões produtoras de açúcar. Por isso, as 

Vilas de Boipepa, Cairú e Camamu eram especializadas na produção de farinha de mandioca 

com a função de fornecê-la às regiões produtoras.  

Devido à expansão do número de engenhos
58

na segunda metade do século XVII, 

as referidas Vilas começaram a ser utilizadas como produtoras de açúcar. Na visão da Coroa, 

certamente, aclarada pela aristocracia de Salvador, implicaria negativamente na produção, 

pois, com a dificuldade de se encontrar mantimentos e o abandono das Vilas à produção de 

farinha, não haveria outro meio de encontrar o produto. Nesse sentido, observe esta portaria 

de 1673: 

 

Por carta de 30 de janeiro deste anno, que o Senado da Camara desta cidade 

acompanhou de um requerimento que lhe fez o Juiz do Povo e misteres, me 

representou o grande inconveniente, que havia nessas Villas se edificarem 

engenhos de fazer assucar, sendo ellas o único sustento desta praça, e 

                                                           
58

 Há a referência documental de que estava faltando alimentos e madeira para a produção de açúcar. O número 

de engenhos em torno de Salvador aumentou nesse momento que caracterizamos por crise. Pode parecer 

ambígua esse aumento, no entanto, não podemos classificar quais tipos de engenho produzidos, se grande ou 

pequenos. Ademais, havia a portaria que dava 10 anos de isenção de impostos quando se erigia um. Em 

dificuldades, certamente, os grandes engenhos eram desfabricados para dar lugar aos pequenos.  
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podendo elles ser ruína dos da Bahia, e da conservação deste povo por todas 

as razões que são notórias. E por (que) as acho mui justificadas, e de 

nenhuma maneira convem se fabriquem, ou reedifiquem engenhos, nem 

plantem cannaviais e se divirtam as fabricas da lavoura que ahi costumam ter 

em prejuizo publico, e dano tão conhecido do serviço de Sua Alteza me 

pareceu ordenar a Vossas Mercês (como por esta faço) que nessa Villa não 

consin(tam) que pessoa alguma de qualquer qualidade, estado, foro ou 

condição que seja plantem canaviaes, ou fabriquem engenho, e em virtude 

desta lh‘o prohiba essa Camara
59

 

 

A Coroa determina que as Vilas deveriam apenas fornecer farinha e deixar para o 

Recôncavo a função de produtora de açúcar. Embora, exista um discurso de miséria, de fome, 

de baixa nos preços do açúcar, não conseguimos explicar historicamente o porquê de haver 

um aumento no interesse pela produção do produto, a ponto de se deixar de lado a produção 

de mandioca e querer produzir um produto que cada vez mais caia de preço. Seriam os 

incentivos da Coroa à sua produção? Estariam as regiões do Recôncavo se esgotando 

ambientalmente?  

Mas, a verdade é que as Vilas eram o principal meio de sustentação do 

Recôncavo, por isso a preocupação da Câmara e da Coroa com o não abandono da fabricação 

de farinha de mandioca. Quando se necessitava de uma grande quantidade do produto para 

amparar um grande número de pessoas, eram às Vilas que se faziam os pedidos. Vários foram 

os momentos que isso aconteceu, como quando da entrada dos paulistas em 1673 no 

Recôncavo, com um número elevado de Índios aprisionados: 

 

É grandíssima a falta que há de mantimentos, e hoje muito apertada com o 

sustento da gente de São Paulo que no primeiro desta entrou nessa praça 

victoriosa com 750 prisioneiros, havendo captivado mais de 1.500 que pelo 

caminho morreram de uma quasi peste; com o que ficaram extintas as 

Aldeias dos Barbaros de que que principalmente no Reconcavo o maior 

prejuízo (...) Na terra não ha mantimento algum para o povo, e o presídio 

padece a mesma falta e dá-me grande cuidado a gente da Conquista, cujo 

sustento é tão preciso enquanto aqui se detem, e muito mais o que hão de 

levar para jornada
60

.  

 

A documentação que tivemos contato esteve sempre relacionada com o 

fornecimento de grande quantidade de farinha a Salvador, como para socorrer a milícia e os 

índios capturados pelos paulistas, mas a importância da região se encontra muito além dessas 

medidas voltadas para necessidades imediatas. As Vilas eram o mercado de alimentos para os 

baianos. Percebe-se isso em alguns documentos que mostram as características do transporte. 
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 (DHBN, Portarias e cartas dos Governadores Gerais. 1670 – 1678, 1929, p. 349-350). 
60

 (DHBNRJ, Portarias e cartas dos Governadores Gerais. 1670 – 1678, 1929, p. 345) 
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Como a criação de uma rota para o transporte da farinha de mandioca, tentando inibir as 

dificuldades em momentos de clima instável: 

 

Para facilitar por todos os meios a condução das farinhas para a conquista 

mando o Capitão Antonio Affonso Vidal a reconhecer o Rio de Paraguaçú 

do porto das Piranhas para baixo, e dois Cabos dalli para cima, conco ou seis 

dias. E para se evitar a impossibilidade que os carros têm para passar o Rio, 

vae o Capitão de Hinojosa para abrir deste curral do Bravo até donde o 

Capitão Antonio Affonso achar que pode ser navegável e a elle lhe ordeno, 

que tanto que averiguar com certeza que passar canoa até as Piranhas, ou das 

piranhas para cima avise logo V. Mercê
61

 

 

Todavia, na década de 80, as Vilas já não conseguiam se responsabilizar sozinhas 

pelo fornecimento, aumento da população do Recôncavo ou abandono da produção? Em 

1686, por exemplo, no auge dos problemas relacionados a Salvador se estipulou que cada 

morador do Recôncavo deveria plantar 500 covas de mandioca. A plantação, provavelmente, 

esteja relacionada com o abandono (ou diminuição) do cultivo de mandioca nas Vilas. Há 

evidências de que os farinheiros passaram a cobrar preços altos pelo produto frente às fomes, 

o que nos faz concluir que não era por falta de demanda.   

 

Honrado Marquês, amigo. Eu o El-Rei vos envio muito saldar, como àquele 

que prezo. Os oficiais da Câmara dessa cidade da Bahia me escreveram a 

carta, cuja cópia com esta se vos remete acerca de se poder remediar a falta 

de farinha que se padecia nessa cidade (por a maior parte dela vir das vilas 

do Camamú) com se obrigar aos moradores do recôncavo da Bahia a que 

todos plantem cada ano as quinhentas covas de mandioca por escravo que 

tiverem de serviço e particularmente os que lavram açúcar e canas que 

possuem terras e os que plantam tabaco a dez léguas ao redor da cidade
62

. 

 

A fonte principal de calorias dos baianos era advinda dos carboidratos da farinha 

de mandioca (o ―pão do Brasil‖) e da proteína e lipídios da carne bovina, além do leite que 

certamente também compunha a mesa no Recôncavo, embora não tenhamos encontrado 

muitas referências nesse sentido.   

 

2.2. O problema no fornecimento de carnes 

 

A organização do fornecimento de alimentos à Bahia, segundo a documentação, 

era um grande problema a ser resolvido, principalmente no que se refere à farinha e à carne. A 

                                                           
61

 (DHBN, Portarias e cartas dos Governadores Gerais.1670 – 1678, 1929, p. 348). 
62

 (DHBN. 1681 – 1690. Vol. LXVIII. Cartas Régias. 1945. P. 120). 
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escassez de produtos alimentícios culminou em uma grande fome no Recôncavo sentida, 

sobretudo durante a década de 80. Com a finalidade de se resolver a questão do abastecimento 

da carne, em 1682 houve uma reunião com os ―homens bons‖ da cidade:  

 

Chamados para efeito dese fazerem noua postura So- / b[er] aCar[ne] que se 

corta nostalhos desta Cidade eperquanto a- / uia geral queixa neste pouo 

Como atodos os prezentes He / notória que segardauam nostalhos dos 

aoug[u]es desta Cidade / ordinariamente Carne magra e Com mao cheiro de / 

talsorte que emtende os médicos desta Cidade pRo- / fessores da [C]iensia 

da medicina que He carne roim que seCome agora cauza das doensas que há 

na rua / que n[ã]auaí antigamente eCau[za]do tudo do Roim go- / uerno do 

senado daCamara porque estaua enduzi- / do adar talhos aos marchantes 

atrauasadores / e aelles seaRematauão os Coatro talhos que [ilegível] das 

sobras dadita Camara, eda [Rellação edas [Cargas] 
63

. 

 

Devido à crescente ocupação dos espaços relacionados à produção de açúcar, o 

espaço para a criação de gado se tornou insuficiente. Por isso, a carne vinha de fora da cidade, 

principalmente das três Vilas citadas acima. Sendo assim, o seu fornecimento era feito por 

atravessadores
64

 que, segundo a Câmara, passaram a fornecer carne de má qualidade. Segundo 

os relatos, os talhos de carnes não eram do gosto dos baianos: magros demais e, muitas vezes, 

impróprios para o consumo: caracterizados de ―carnes roins‖, mal-cheirosas e estragadas. Os 

médicos afirmavam que muitos dos males da cidade estavam relacionados ao consumo dessa 

carne. A solução para a problemática seria, na visão da Câmara, proibir os atravessadores de 

realizarem o comércio: 

 

Corregedor daCamara Com offi- / ciais daCamara Coueniente dazer noua 

postura afim deque ficasem emprimeiro lugar ex cluhidos / os marchantes 

eatrauesadores, pois dles Resultara / todo o dano Referido eque os criadores 

logras / hu preso conueniente eopouo olograse tãobem Cõ / aut[i]l[i]dade 

grande deComer Carne gorda eboa esendo ouui- / dos os Criadores que 

seacharão prezentes pertodos iniforme- / mente foi dito que as Causas 

referidas erão uerdadeiras / eque arespeito dadespeza quetem na Condusão 

digo / Criasão dogado eCondução delles aesta Cidade emque / temperdas 

noCaminho (...)
65

. 
 

Sendo assim, os açougues do Recôncavo deveriam depender dos matadores locais 

e evitar os atravessadores, pois, com essa medida, a carne seria de melhor qualidade pelos 
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 (DHAM da Bahia, 1950, vol. 5, p. 332). 
64

 Em Bluteau atravessar mercadorias consistiam em comprá-las a um preço barato e revendê-la mais cara. Tomo 

1 p. 648. 
65

 (DHAM da Bahia, 1950, vol. 5, p. 333). 
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seguintes pontos: como o animal seria morto próximo ao local do consumo, diminuiria a 

deterioração, ocorrida quando o alimento vinha de um lugar distante; ainda o preço seria 

menor já que não passariam pelas mãos dos atravessadores. Ainda em 1694, o problema com 

os atravessadores persistia. A Câmara de maneira evidente queria extirpar a existência dos 

atravessadores. Talvez atendendo o interesse dos matadores baianos ou mesmo pensando no 

preço e na saúde dos moradores locais, ela procura convencer dos problemas ligados a eles: 

 

Os oficiais da Câmara da Bahia, em carta de 30 de julho deste ano, 

escreveram a Vossa Majestade que constumando-se ordinariamente 

arrematar os talhos dos açougues daquela cidade por oito, nove, ou dez mil 

cruzados haveriam que os arrematasse, sendo que por irem os gados em 

crescimento não deveriam estar reduzidos a tão inferior valor e porque 

presumiam que esta grande diferença procedia de que há anos a esta parte 

deram os marchates
66

 (pela grande conveniência que nisso têm) em vender 

nos currais em quartos toda a carne gorda, que neles se matava, pelo mais 

subido preço que podiam e sai taxado na vereação, no que só as rendas de 

Vossa Majestade pareciam uma diminuição muito grande senão que também 

o povo experimentava muito considerável prejuízo porque se todo o gado 

que se matasse nos currais se fosse cortar aos açougues comeria o povo a 

carne pelo preço taxado, em que pelo que lhe punham os marchantes e as 

rendas de Vossa Majestade poderiam facilmente subir ao crescimento que 

tinham não sendo justo que pela conveniência particular se visse tão 

prejudicado o bem comum (...) pedindo para que se proíba de se cortar as 

carnes nos currais, seja que for, condição, etc. E como acontece no reino e 

em Angola, deve-se fazer o degredo da mesma. E pagarão 200 mil reis para 

as obras da cadeia da cidade
67. 

 

 A este pedido responde o Conselho Ultramarino. 

 

Ao Conselho parece que Vossa Majestade deve ser servido mandar que se 

passe Provisão aos oficiais da Câmara da Bahia, para que façam 

inviolavelmente guardar que se não venda carne fora dos açougues e possam 

condenar os transgressores pela primeira vez em seis mil réis, e trinta dias de 

cadeia, e pela segunda em dobro, uma e outra pela e pela terceira, 

exterminando fora daquela capitania, e que esta se faça pública para que 

venha à notícia de todos para que não aleguem ignorância por parte dos 

mesmos transgressores
68

. 

 

O argumento do ―bem comum‖ convenceu os membros do Conselho Ultramarino 

a proibir a venda das carnes fora dos açougues: os preços altos, a deficiência das carnes, as 

doenças, implicaram na eliminação dessa camada de comerciantes da legalidade. Também, 

deva pesar o peso político dos açougueiros. 
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  Mercador de gado destinado aos açougues. Bluetau, Tomo 5. P. 325. 
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 (DHBN, 1950, LXXXIX, P. 255-56). 
68

(DHBN, 1950, LXXXIX, P. 256). 
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* 

 

Com a utilização dos espaços pelos engenhos, não havia lugar para a produção de 

alimentos. Sendo assim, algumas regiões se especializaram no fornecimento desses 

mantimentos, principalmente farinha de mandioca (―pão do Brasil‖) e carne de bois: 

 

E que enquanto a outra farinha, que conduziam àquela cidade para o sustento 

do povo e do recôncavo, parecia que tinha alguma cor de justificativa a 

queixa dos suplicantes, por ser a farinha de mandioca o pão do Brasil, em 

quenão podia taxar-se-lhe o preço sem ordem expressa de Vossa Majestade, 

a semelhança do que dispunha as leis que se possa taxar no pão, mas era tal a 

ambição daqueles lavradores de farinha que não contentes com os ganhos 

honestos que tiravam das vendas da farinha que traziam para o sustento do 

povo daquela cidade e seu recôncavo que se mancomunaram uns e outros 

moradores daquelas vilas para que o provimento das farinhas chegasse 

àquela cidade tão lenta e pausadamente que fazia com que a falta dela fome 

na terra, e lhe subiam o preço de repente a um tal excesso que vendia o sírio 

da farinha a quatro e cinco patacas com que justamente se irritam os 

governadores e botaram Bandos com pena que o sírio da farinha que ao povo 

se vendesse não passasse de cinco tostões, que era um preço que não sendo 

excessivo, para os compradores era honesto e lucro para os lavradores que a 

vendiam, e quando para os Governadores daquele Estado faltasse poder para 

publicarem estes Bandos em que obrigam aqueles moradores do Camumu e 

aos mais lavradores (...) por lhe atalhar a malícia que usam para subir o 

preço a sua farinha, em evidente dano daquela cidade e seu Recôncavo
69. 

 

Também em decorrência da carência de alimentos, os poucos que plantavam 

mandioca e produziam a farinha, sabendo da necessidade dos moradores, uniam-se formando 

o que atualmente chamaríamos de cartel, aumentavam os preços conscientes da demanda dos 

moradores que precisariam comprá-la para o seu sustento e o de seus escravos. Mediante a 

demanda e a inexistência da concorrência, os vendedores elevavam em demasia o preço do 

produto com o intuito de obter lucros elevados. Quiçá, a medida da Coroa de exigir que se 

plantasse mandioca no Recôncavo fosse, também, em resposta a essas atitudes.  

Baseado no que foi exposto acima, podemos concluir que houve uma crise na 

produção de mandioca, a principal fonte de carboidratos da região. Portanto, de maneira 

lógica, entendemos que essa dificuldade em se adquirir alimentos interferia na produção de 

açúcar de maneira negativa, encarecendo a produção. Se o preço da farinha aumentava 

significativamente, os escravos passavam a ter um custo mais elevado, principalmente, se 

pensarmos em um grande número deles trabalhando até 16 horas por dia, com um grande 
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(DHBN, 1950, LXXXIX, P. 143-145). 
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gasto de calorias. Com o endividamento dos senhores, o preço elevado dos escravos, a queda 

da demanda do açúcar num momento de aparente superprodução que gerou uma queda nos 

preços, a situação era de crise generalizada.  

 

2.3.  Baixa do açúcar 

 

Pensando na produção de açúcar, esta medida dos comerciantes de farinha e de 

carne atingia, pois, diretamente, no valor da produção e encareceriam o seu custo em meio a 

uma conjuntura já desfavorável. Além disso, a falta no fornecimento do carboidrato básico 

atingia, naturalmente, os rendimentos dos escravos. No que se refere à carne estragada e de 

má qualidade – como apontavam os próprios médicos – acarretava doenças levando os 

escravos e a população à morte. Levando em consideração esses aspectos, observemos agora a 

―baixa do açúcar‖ 

 

E ultimamente representava a Vossa Majestade que a independência que 

Vossa Majestade foi servido conceder-lhe nas execuções da Fazenda Real 

necessitava de maior poder do que na Bahia tinha Provedor-mor para fazer 

executar as ordens de Vossa Majestade, porque mal tinha jurisdição sobre os 

pobres oficiais, com que servia e que ainda a quem tinha dado o poder, não 

seria no tempo presente muito fácil a execução desta comissão independente 

porque os açúcares não tivessem saída deste Reino e faltassem por isso as 

frotas e o valor deles não haveria quem arrematasse os contratos ou seria por 

preços tão inferiores que não chegaria seu rendimento a meio ano de 

sustento daquela praça e se quem Vossa Majestade e conservação dela 

declarava a Vossa Majestade que corria manifesto e próximo perigo sua 

conservação pelo estado em que se acha
70. 

 

Quase todos tinham a plena noção de que as doenças implicavam diretamente na 

produção e venda do açúcar. Este era o ponto de apoio em que se embasavam muitos dos 

argumentos de pessoas endividadas, como é o caso de João Ribeiro Costa (DHBN, 1950, 

LXXXIX, P. 121-25) que, segundo afirmava, em 1689, não poderia arcar com as dívidas 

porque o preço do açúcar estava baixo, e as mortes relacionadas às doenças, tinham feito com 

que não conseguisse pagar suas dívidas. Também em 1689, o provedor do Estado do Brasil 

escreve ao Conselho apontando a atual condição do comércio do açúcar: 

 

O provedor do Estado do Brasil, Francisco Lamberto, em carta de 4 de 

dezembro do ano passado, da conta a Vossa Majestade em como para a 
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(DHBN, 1950, LXXXIX, P. 123). 
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despesa das folhas do assentamento eclesiástico e secular e da mercê 

ordinária e juntamente do pagamento dos Capitães dos Fortes de Santo 

Antônio e São Pedro e vinte e oito mil cruzados que pouco mais ou menos 

importa a farda da Infantaria no mesmo ano o contrato dos dízimos se remete 

a Cristão Barbosa Vilas Boas, em preço de vinte e seis contos e quatrocentos 

mil reis vinha a faltarquatro contos e seiscentos e vinte mil e oitocentos mil 

reis da fazenda para a dita farda e dois contos e vinte mil e oitocentos e 

dezesseis réis para a folha secular em dinheiro, como tudo parecia dos papeis 

inclusos que com esta se enviam a Vossa Majestade para mandar ordenar a 

forma em que se devia suprir esta falta de rendimento para a dita despesa, 

vista a diminuição do preço do açúcar, que chegou a arrematar-se em 

diversas execuções de quatro até cinco tostões por arroba do Branco e pelos 

mesmos se vendera também a muito e cessaria o mesmo com os da presente 

safra se sucedesse como se receava que não fosse a frota a carregá-lo com 

que ficava aquela praça de todo impossibilitada por não ter outros cabedais 

mais que estes frutos
71. 

 

Nesse mesmo ano, a Câmara da Bahia afirma que não tinha condições de pagar os 

filhos da folha, a milícia, os eclesiásticos, etc.  

 

Ao Conselho parece representar a Vossa Majestade que não havendo na 

Fazenda Real da cidade da Bahia efeitos bastantes e líquidos para o 

pagamento da folha eclesiástica e secular e fardar juntamente a Infantaria, de 

que depende toda a sua conservação e defesa
72

.  

 

O argumento da Câmara tinha como pano de fundo a possibilidade de utilização 

do Donativo no pagamento da folha. Embora, a situação dos baianos tenha sido de grande 

dificuldade, não podemos duvidar da retórica dos camarários com a finalidade de transferir a 

dívida para o pagamento dos salários locais, ou seja, uma forma de o dinheiro não sair da 

colônia:  

 

Deve Vossa Majestade ser servido ordenar se supra esta falta pela 

contribuição que os moradores pagam a todos os anos para o dote de 

Inglaterra e paz de Holanda por serem os mais prontos, tendo este 

empréstimo só lugar na presente necessidade, porque suposto se considere 

que tendo a Fazenda Real da Bahia uma grande soma de dívidas dos anos em 

que foram contratadores João Rodrigues dos Reis e João Ribeiro da Costa, 

para deles se acudir a toda despesa necessária, como refere o Provedor-Mor, 

com esta cobrança seja contingente por não haver naquele Estado quem 

compre bens de raiz a dinheiro de contrato senão a pagamentos, tirados dos 

frutos em cada um ano dos mesmos bens, ficará airoso todo remédio que se 

procura dar dita queixa e necessidade nas tais dívidas tiver o da consignação 
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e em consequência se podia recear alguma ruína como se experimentou na 

ocasião da Morte do Governador Matias da Cunha, vendo-se os filhos da 

folha sem ordenado, a Infantaria sem farda, e não parece justo nos termos 

referidos se não previnam os remédios necessários
73. 

 

O rei nunca perdoou a dívida tributo do Dote e Paz, mas, em algumas 

circunstâncias, o dinheiro fora revertido em empréstimos que objetivavam pagar a estrutura 

administrativa da Bahia. Por diversas vezes, dessa maneira, o dinheiro ficou na colônia e não 

foi para o reino. Muito provavelmente, houve um exagero no discurso da câmara, que por 

razões obvias estão ligadas aos interesses dos senhores de engenho. Mas, por outro lado, não 

podemos duvidar da existência dos problemas, uma vez que são diversas as fontes que 

apontam para eles.  Podemos tomar como balança a própria atitude da Coroa que tinha 

conhecimento dos devedores e das artimanhas empregadas para não pagar as dívidas, observe 

este trecho abaixo: 

 

Os oficiais da Câmara da cidade da Bahia, em carta de 2 de dezembro do ano 

passado (1688), dão conta a Vossa Majestade em como já lhe tinha feito 

presente na frota passada os poucos efeitos com que se achavam para acudir 

às pagas da Infantaria, por haverem faltado os contratadores que arrematam 

o subsídio que aquele povo pôs sobre os vinhos que era a maior consignação 

aplicada à dita Infantaria (...)  

Que os ditos contratos se arrematavam na forma do Regimento e neste 

particular se não devia observar naquele Estado a razão porque os fiadores e 

lavradores se animavama lançar nos contratos sem atenderem mais que a 

algumas razões suas e pouco convenientes ao serviço de Vossa Majestade e 

também por conhecerem se não havia de arrematar as suas propriedades pela 

certeza que tinham de não haver quem as comprasse de contado e com esta 

segurança e as de não se desfabricar as fazendas ou engenhos zombavam do 

que deviam e agora os animava mais a nova Provisão que Vossa Majestade 

mandara passar, em que se ordena se arrendem as propriedades dos que 

devessem à Fazenda Real, tudo motivos para serem em cobrança das dívidas 

em prejuízo total das consignações a que estavam aplicadas e a razão que era 

que a renda que se havia de dar de maior propriedade havia de ser quase 

nada em ordem a ser hoje maior a sua despesa que a sua receita e nesta 

consideração haviam deixado de moer muitos engenhos no ano passado e 

para vindouros os haviam emitar outros por forças e a prova desta verdade se 

experimentaria brevemente nas Alfândegas e nenhuma renda se podia dar 

que fosse capaz de satisfazer dívidas de 20, 30 40 e mais mil cruzados e só 

aos efeitos da Infantaria se deviam o melhor de 80 e destes deviam uma boa 

parte aos efeitos do donativo do dote e paz, e também se valiam do que se 

tinha cobrado para o cais de Viena, que tudo se pedira por empréstimo, para 

ajudar as bocas dos soldados com a ração ordinária e ainda assim se não 

satisfizeram (...) o Governador que Vossa Majestade fez para aquela praça, 

que chegando a essa faça logo cobrar executivamente das pessoas que devem 

aos efeitos da Infantarias e rendas da Câmara e que estes tais sejam isentos 
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da mercê que Vossa Majestade fez para não desfabricarem os engenhos e 

fazendas e assim pediam a VM mandasse considerar todas estas razões pelos 

Ministros mais bem inclinados que saibam com experiência certa as misérias 

que padeciam aquele povo com encargos que tinham os seus frutos, e sobre 

isto pensão de sustentar a Infantaria e satisfação dos donativos para VM 

resolver o que mais convier a seu real serviço
74. 

 

 

Embora soubesse da existência da ruína, a Coroa desconfiava, portanto, das ações 

de muitos devedores. Havia a legislação que protegia os senhores de engenho, sempre a 

impedir com incentivos a desfabricação. Essa legislação era uma brecha utilizada para o não 

pagamento das taxas. Isto é, alguns senhores colocavam à prova seus engenhos perante as 

dívidas tendo a certeza de que eles não poderiam ser desmontados. Numa reação em cadeia, 

os contratadores, responsáveis pela cobrança dos tributos, não recebiam dos senhores de 

engenho e por isso também argumentavam que não poderiam pagar à Coroa. Como é o caso 

de João Ribeiro da Costa em 1689: 

 

O Provedor-mor da Fazenda do Estado do Brasil, Francisco Lambergo da 

conta a Vossa Majestade, por carta de 4 de dezembro do ano passado, que 

pelamalícia e dolo com que João Ribeiro da Costa, contratador dos dízimos 

reais, se tinha havido na satisfação do preço do contrato, a que fora admitido 

na Mesa da Fazenda contra as ordens de Vossa Majestade seu voto e 

requerimento do Procurador da Fazenda Real, devendo três quartéis 

vencidos aos filhos de ambas as folhas e ao todo quarenta e contos 

setecentos e trinta e quatro mil reis o prendera e sequestrara seus bens na 

forma  da Provisão de 30 de abril do dito ano em que Vossa Majestade fora 

servido cometer-lhe a independência nas execuções da Fazenda Real como 

já havia dado conta a Vossa Majestade, porém, que dano se oferecia dá-la 

que tinha resultado da dita execução que era haverem-se cobrado somente 

9:128$119 réis e haver-se despedido por conta das obrigações do dito 

contrato 13:284$784 por se valerem do dinheiro procedido das execuções de 

outros diversos efeitos da fazenda de Vossa Majestade, sem embargo de ser 

contra as ordens de Vossa Majestade em razão do motim que houvera que 

toda a despesa da folhas secular e eclesiástica e que se ficara por mandados e 

pertencia ao dito terceiro contrato importavam 28:803$762 réis que se 

tinham pago, assim dos efeitos da dita execução, como dos mais que suprirá 

18:284$736 e se devia de resto das ditas folhas e farda 10:519$008 réis e que 

para ajustamento dos 45:400$000 réis do preço por que o dito João Ribeiro 

arrematara o dito terceiro contrato fora propinas das munições e obra pia 

faltavam 27:115$264 réis a restituição de empréstimo, com que se suprira 

devia 36:221$884 réis além das ditas propinas e obra pia, e do que deve dos 

dois primeiros contratos, como tudo constava dos papéis que remetia e com 

esta se enviam a Vossa Majestade. 

Que dos bens que se lhe acharam e em que se tinha feito sequestro, restos 

que nos engenhos se lhe ficaram devendo dos direitos e dívidas que nomeara 
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não poderiam resultar mais de trinta mil cruzados, além do que se tinha 

cobrado porque os bens atuais se achavam litigiosos e dados a outros 

acredores e muita parte das dívidas que nomeara fantástica e outras em 

partes tão remotas que não se poderia ver delas efeitos, porém, que ele 

provedor não cessava com as diligências, expedindo cartas precatórias e 

mandados para que não se malograsse por sua falta o que se pudesse 

aproveitar, e que com o Procurador da Fazenda de Vossa Majestade tinha 

assentado que enquanto este devedor não fosse escutado dos bens atuais se 

não fizesse a seus fiadores mais que penhoras nos rendimentos das fazendas, 

pondo-se em depósito o que restar feitos os gastos necessários em benefício 

dos fruto até se saber ao que estão obrigados pelo dito devedor. 

Que da certidão do caixeiro do trapiche, que com esta também se envia a 

Vossa Majestade, constava dos poucos açúcares que se lhe havia achado e de 

tinham vendido a pagamento pelo maior preço que fora possível e 

importavam somente 5:246$376 réis como se veria da conta do contador, 

com que mal se podia satisfazer a quinta parte da despesa dos filhos das 

folhas e fardas donde se colhia que o dito contador novo arrematara a 

Cristovão Vilas Boas, como se dizia lhe estava prometido. 

Que os danos que se haviam de seguir ao serviço de Vossa Majestade, com o 

estrago dos efeitos daquele contrato havia ele provedor dito em o seu voto e 

o Procurador da Fazenda com seus instantes requerimentos ao Governador 

Geral na Mesa da Fazenda em que o dito João Ribeiro da Costa fora 

admitido a lançar em terceiro contrato, mostrando-se-lhe na mesma ocasião 

era devedor à Fazenda de Vossa Majestade dois dos contratos antecedentes, 

e ao Senado da Câmara do contrato dos vinhos e acredores particulares, 

passante de trezentos e cinquenta mil Cruzados, porém, que nada bastara 

para que deixasse de seguir o único voto do Desembargador Pedro de Unhão 

Castelo Branco, que servia de Juiz da Coroa, e com ele vencera a ordem de 

Vossa Majestade voto dele Provedor, e requerimento do Procurador da 

Fazenda, tendo naquela ocasião já feito e formado lanço de 106$000 

cruzados João Pinto Dantas, companheiro de Francisco Barroso Viana e de 

Manuel Soares Ferreira, moradores naquela cidade, desempenhados e ricos, 

com obrigação de pagar e satisfazer com todas as mais obrigações e contrato 

até fim de junho. 

E ultimamente representava a Vossa Majestade que a independência que 

Vossa Majestade foi servido conceder-lhe nas execuções da Fazenda Real 

necessitava de maior poder do que na Bahia tinha Provedor-mor para fazer 

executar as ordens de Vossa Majestade, porque mal tinha jurisdição sobre os 

pobres oficiais, com que servia e que ainda a quem tinha dado o poder, não 

seria no tempo presente muito fácil a execução desta comissão independente 

porque os açúcares não tivessem saída deste Reino e faltassem por isso as 

frotas e o valor deles não haveria quem arrematasse os contratos ou seria por 

preçostão inferiores que não chegaria seu rendimento a meio ano de sustento 

daquela praça e se quem Vossa Majestade e conservação dela declarava a 

Vossa Majestade que corria manifesto e próximo perigo sua conservação 

pelo estado em que se acha
75

. 
 

 

A longa referência acima representa que a cobrança do Dote e Paz foi um grande 

problema em meio a este período conturbado da história da Bahia. De um lado, os senhores de 

engenho reclamam que o preço do açúcar estava baixo e que, devido a isso, os comerciantes 
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não o levavam se os produtores não adquirissem seus produtos europeus por preços altos e 

comprados por moedas. De outro lado, os contratadores que diziam não poder pagar as taxas à 

Coroa porque não recebiam dos senhores de engenho 

A cobrança do donativo interferiu no recebimento do Dízimo, como observado no 

caso de João Ribeiro da Costa. Ele arrematou o contrato do Dízimo por três vezes e não pagou 

nenhuma delas. Sua justificativa era a de que os senhores de engenhos estavam endividados e 

não pagavam suas parcelas. Arrematou também os contratos das obras pias e das propinas e 

não pagou nenhuma delas. A Coroa mandou investigar as causas do calote e em 1694 

executou a dívida do contratador e sequestrou todos os seus bens
76

.  

Por fim, se observa que a Coroa percebia as artimanhas dos seus dividendos e agia 

quando necessário. Em outros termos, não podemos afirmar que os problemas da Bahia foram 

apenas discursos de uma sociedade que não queria pagar uma dívida. A Coroa perceberia isso, 

com toda certeza. O Conselho Ultramarino, órgão capacitado para gerir essas questões, 

detectaria a tentativa de criação de um problema que não existia. Isso não significa que ao 

tratar dos problemas os camarários não tenham exagerado no discurso.  

 

 

2.4. Falta de Moeda 

 

Outra questão que recaiu sobre os moradores baianos da segunda metade do 

século XVII foi a falta de moeda. Segundo as interpretações da época, o entrave passou a 

dificultar bastante a produção e o comércio baiano. Nesse sentido destacamos um grande 

discurso em torno da problemática. 

 

(...) daCa- /Mara uiperante Si todos os homens denegócio para ef[e]ito 

deserem n[o]tificados para não mandarem hir nenhum dinheiro 

deprata eouro para oReino prenabuco eRio dejaneiro pella / falta que 

Seesprementa deanão auer edeSenão busCar oCaminho para Senão 

deuertir dita / [moeda] emprejuizo de Sua alteza ebem deste pouo 

(...)
77

. 

 

Observe, neste ponto, que os camarário reclamam ao rei afirmando que necessitam 

de moedas para o comércio nas capitanias. A questão é a seguinte, para ocorrer o trato entre o 
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reino e a colônia passou a existir a necessidade de que os colonos comprassem os produtos em 

moedas, contrária à opinião de trocarem por produtos coloniais.  

 

Entre as mais necessidades / que padesse este Povo He huma penúria da 

moeda pro- / sedido de que como as dro- / gas egeneros, que daqui se- / 

navegão para esse Reino res- / pondem com tanta perda / nos negociantes 

que querem / levar os Cabedaes em moeda / (Fl. 233) como levão antes do 

que em- / Fazenda, epor esta cauza qu- / ando selevantou amoeda, e / valia 

hum pezo seis centos re- / is pelo cunho se lhe acrescen- / tou aqui por 

estimassão ova- / lor de quarenta reis por ar- /bitrio deste Povo e authoridade 

do Governador mas não / foi bastante Senhor ovaler a / dita moeda aqui seis 

centos / equarenta reis valendo Ca / pelo Cunho aseis centos reis / para que 

anão levem toda / sem embargo da perda dos- quarenta Reis em cada mo- / 

eda porque assim poupão / ainda o muito que perdem / nos ditos gêneros 

pelos mui- /tos Direitos e pençoens que paga e daqui estamosja 

experimentando tam garnde / danno que se onão atalha- / mos com 

providentes remédios que Vossa Alteza espe- / esperamos virse puder one-  

gocio de mar ease impossibi- / litar otrato eComercio da Terra, / eabuscar 

damoeda / com que manearse nos gastos cotidianos que consideran- / do nos 

que oremedio desenão / levar amoeda para fora / olevantarse ovalor aqui es- 

/ timadamente em trezentos / esessenta reis apataca que nes- / se Reino Val 

trezentos reis / esetecentos evinte reis / esetecentos evinte reis adobrada que 

La vai seis centos / reis pelo Cunho. Prostrados / aos Reaes Péz de Vossa 

Alteza / seja servido (...) Outro descaminho / que tem esta moeda pela / 

muita quantidade que os / Ourives desfazem que por es- / ta vir lhe não hade 

ser conta / o derretella efica remediada / ofuturo aperto em que consideramos 

esta Republica / Guarde Deos aVossa Alteza / muitos anos como avemos / 

mister Seus Vassallos Bª eCamara
78

. 

 

A saída da Coroa foi, por diversas vezes, ―levantar a moeda‖, como consta o 

trecho acima. A medida consistia em elevar o seu valor extrínseco em cerca de 20%, pois, 

assim, as fazendas produzidas na Bahia seriam preferidas ao dinheiro. Ao saberem da medida 

da Coroa, os comerciantes aumentavam tão somente o valor dos seus produtos na proporção 

da elevação, não mudando em nada a situação. Os comerciantes, para levarem a moeda e não 

o açúcar, baixavam o valor das ofertas ao produto. Como observa Lima (2008) 

 

De pronto, o problema maior era o endividamento dos produtores em relação 

aos comerciantes, que só aceitavam açúcar em pagamentos de dívidas a 

preços excessivamente reduzidos. Pelo menos desde 1626 a Câmara de 

Salvador encarregou-se de ―taxar‖ o açúcar, referendando os preços 

acordados por juntas formadas por produtores e comerciantes com este 

propósito específico, ou arbitrando um preço intermediário quando não havia 

concordância‖ (LIMA, 2008, p. 2). 
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Em 1679, o procurador Domingues Dantas de Araujo propõe a criação de uma 

moeda provincial como solução para os problemas baianos. 

 

Agora fa- / zemos prezente a Vossa Alteza que nesta Frota vai para esse / 

Reino amaior parte dedinheiro que nesta Capitania havia sem- / que de nossa 

parte lhe possamos dar Remedio. Este só consiste - / te em Vossa Alteza 

mandar / defferir aquela proposta com- / breviedade ou mandar que / nesta 

Cidade aja Caza de Mo- / eda Provincial de quantida- / de depeza e Valor 

que Vossa Al- / Teza for Servido dar-lhe para / que não possa correr em ou- / 

tra parte pois sendo Este Es- / tado tam dilatado ecom one- / gocio tam 

frequente para este Reino cessará detodo seonão / ouver maiormente quan- / 

do no Estado da India tem / Vossa Alteza trez Cazas de  moeda, em Goa, 

Rio, e norte, sem- / do que o negocio delle he me- / nos útil as Alfandegas de 

/ Vossa Alteza ea sua Real  Fa- / zenda do que odeste Esta- / do = Prostrados 

aos Reaes Péz / deVossa Alteza pedimos a aVos-/a Alteza por mercê mande 

/ particular se sirva mandar / (Fl. 239 v.) mandar deferir aquella pro- / posta 

para que odinheiro, se cunhe, ou mandar que nesta / Cidade se bata moeda 

Provin- / cial pois são os únicos meios / da Consignação deste Estado/. A 

Real Pessoa deVossa Alteza / Guarde Deos muitos annos como todos os 

Vassalos de Vossa Alteza / Guarde Deos muitos annos como todos os 

Vassalos de Vossa / Alteza avemos mister Bahi- / a eCamara de Julho quinze 

/ demil seis centos enove
79

. 

 

Para além de dificultar na compra dos produtos coloniais, a pouca quantidade do 

dinheiro prejudicava diretamente nas vendas do açúcar, na medida em que os senhores se 

endividavam perante seus compradores e com isso dava margem para que eles escolhessem 

quanto queriam pagar pelo açúcar. 

 

A queda nos preço do açúcar contribuía para o crescente endividamento dos 

produtores que, não podendo honrar suas dívidas em dinheiro de contado, 

estariam sendo forçados a pagá-las em açúcar, cujo preço era estabelecido 

pelos seus credores (mercadores) a valores abaixo daqueles que 

consideravam ―justos‖. Dessa forma os agricultores viam sua dívida 

aumentar, quer estivesse ela contratada em réis ou em ―açúcar a como valer 

em dinheiro de contado‖, como era a praxe (LIMA, 2008, p. 9). 

 

A carência da moeda na Bahia era, de fato, um grande problema para o comércio 

colonial, pois ela passou a ter múltiplas funcionalidades para o Recôncavo, entre elas, 

sustentar a infantaria, o clero, o comércio local, etc.  

Não foram somente os membros da Câmara que apontaram a falta da moeda como 

o grande problema baiano, Padre António Vieira, também afirmou que as causas da ruína do 

Recôncavo era a deficiência na circulação de dinheiro. ―A Ruína mais sensível e quási 
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extrema que este Estado padece, e sobre que se pede pronto remédio a S.M., é a total 

extinção da moeda, que sempre temeram os interessados mais zelosos, e prognosticaram os 

mais prudentes” (VIEIRA, 1928, p. 635). 

 

2.4.  A Ruína da Bahia 

 

A partir desse ponto colocaremos em evidência algumas questões da interpretação 

do período que aludem ao fenômeno baiano. Isto é, os baianos procuraram mostrar uma 

grande ruína da Bahia em seus mais variados aspectos, econômicos, religiosos, sociais, 

políticos, etc.  

Ao observar a documentação, alguns pontos ficam muito evidentes. Primeiro, que 

a problemática econômica dos baianos se recrudesceu com o surgimento do tributo do Dote e 

Paz, cuja maior parte ficou por conta da Bahia. Podemos perceber nas variadas interpretações 

do período, retratadas nas Atas da Câmara da Bahia, nas Cartas da Câmara da Bahia ao Rei, 

nos pareceres do Conselho Ultramarino, que a cobrança do Dote e Paz dificultava 

sobremaneira a situação, sobretudo, dos senhores de engenho. A década de 60 já pode ser 

considerada um período de dificuldades para eles.  

Não obstante, não se deve atribuir aos males baianos tão somente à cobrança do 

Dote e Paz. Outras questões implicaram naquilo que a historiografia veio chamar de ―crise 

açucareira‖. Como o surgimento de uma região concorrente: Antilhas. Não obstante, antes das 

Antilhas as próprias capitanias luso-americanas estavam em concorrência (MENDES, 1973, 

p. 130 – 134). Segundo, ligado a isso, os países começaram a se proteger, não importando 

para seus territórios produtos que não fossem produzidos por suas possessões. Terceiro, a 

localização geográfica das Antilhas era privilegiada. Quarto, em si, o surgimento deste polo 

veio a abrir uma concorrência no mercado de escravos africanos. 

A se notar, apesar de Sampaio ter apontado para um período de crescimento do 

número de engenhos em meio a um período de problemas econômicos, principalmente no Rio 

de Janeiro, que se tornou importante fornecedor de alimentos, cabe-nos afirmar que dentro da 

Bahia existiu uma grande dificuldade por parte dos senhores de engenho. Embora, a capitania 

do Rio de Janeiro tenha se tornado o centro do império, o fenômeno ocorreu, principalmente, 

depois de 1695, quando se descobriu ouro e criou-se um circuito fornecedor de alimentos. 

Embora, não tenhamos feito um análise especificamente voltada para o Rio de Janeiro, 

observamos uma grande dificuldade na Bahia e, de certo modo, em Pernambuco, como os 
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próprios contemporâneos interpretaram. E uma dessas observações da época dizia respeito à 

concorrência das Antilhas: 

 

Digo S.r que as cauzas da diminuição e total ruína em q se axa o comercio 

doz frutoz do Brasil, não procede de se obrar, senão de ser m.to o q delle, 

das barbadas, e da India vai a Europa; prq não se pode obrar melhor, nem V. 

ex.ca achará remédio p.a q seião mais finos, q prq (...) 
80

. 

 

O açúcar lusobrasílico perdeu parte do espaço no mercado europeu, seja pela 

queda na demanda implicada pela crise econômica, seja pelo aparecimento das Antilhas. 

Neste ponto cabe-nos ressaltar um posicionamento em relação à conturbada questão da 

existência ou não de uma crise açucareira e até que ponto concordamos ou discordamos da 

historiografia.  

A ideia de crise açucareira é legítima, mas, talvez, não do ponto de vista de uma 

crise generalizada da agricultura, embora se observe a parir da década de 70, a agravante falta 

de farinha de mandioca na Bahia. De fato, elencam-se problemáticas relacionadas à produção 

de açúcar da Bahia e também de Pernambuco, desde a década de 60 até a década de 90, 

problemas esses que foram retratados na forma de reclamações dos camarários direcionadas à 

Coroa. Como observou Ferlini (1988), faltava até cana para que os produtores fizessem 

açúcar, em virtude do desregrado aumento no número de engenhos.  

Nesse sentido, a palavra crise tem sido usada sobremaneira para expressar uma 

fase negativa que aglutina um ponto de mudança abrupta na história. O termo ―crise 

econômica‖ é uma ferramenta de análise moderna, que consiste em expressar uma mudança 

na economia, seja positiva, seja negativamente. 

Já se estabeleceu na historiografia a definição daquilo que entendem por ―crise 

açucareira‖, como procuramos mostrar acima. Por isso, interpretar o período como tal é 

concordar com todos os aspectos. Em outros termos, em alguns pontos concordamos com a 

interpretação conceitual ―crise açucareira‖, em outros, discordamos.  

Primeiramente, não se nega de forma alguma que o grande problema econômico 

europeu, de certo modo, tenha pesado na sociedade baiana, tampouco que o surgimento das 

Antilhas e das políticas mercantilistas tenham diminuído o mercado voltado para o açúcar da 

América portuguesa, a documentação não permite isso.  

Se o problema não ocorreu no Rio de Janeiro e sim nas outras capitanias, a 

explicação via mercado externo não pode ser aceita como eixo central? Por isso, analisar 
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como crise açucareira o período da economia implica de algum modo generalizar e, acima de 

tudo, atribuir de forma exagerada – talvez até anacrônica – o papel da metrópole e do mercado 

no sentido de controlador da economia da colônia.  

O problema do açúcar, chamado de crise açucareira, ao contrário do que 

demonstra a interpretação de Ferlini, de Schwartz, entre outros, parece ter tido muito mais 

influência interna do que externa. Contudo, todos os aspectos estavam fluentemente 

interligados,dadaa conjuntura econômica da colônia. Assim, a problemática foi maior do que 

até então se pensava em alguns pontos, mas, em outros não podemos ter essa certeza, como a 

ideia de uma crise geral na agricultura. No entanto, do ponto de vista social na Bahia, as 

dificuldades foram maiores do que até então se apontou, pois, elas estiveram muito além de 

uma extensão do mercado europeu e, principalmente, não esteve relacionada apenas ao preço 

do açúcar.  

Ainda cabe uma pesquisa mais apurada sobre Pernambuco, mas, apenas pela 

documentação encontrada, percebemos também um problema interno. Em conclusão, não se 

nega que as tendências negativas do mercado europeu tenham incidido na produção de açúcar, 

pois, era onde se realizava o comércio. Mas, independentemente disso houve um problema 

interno. 

 Por exemplo, a falta da moeda foi um fator que esteve ligado aos problemas 

internos e externos. O pagamento do Dote e Paz estava relacionado aos problemas político-

econômicos europeus. Algumas características eram, no entanto, apenas internas: as doenças, 

os alimentos estragados e a falta deles, os roubos, a falta de pastos para os animais, a falta de 

terreno para plantar açúcar, a falta de madeira, não tiveram relação com o surgimento das 

Antilhas e com a crise geral do século XVII, mas, eram recrudescidos por eles. 

Embora, acreditemos que o excessivo valor dado ao fator externo tenha limitado a 

interpretação do período, não negamos a existência deles. Mas, dar tanto valor às influências 

do mercado externo dentro da colônia é uma retrospecção das interpretações modernas acerca 

das crises econômicas atuais, como a de 29. Então, ao nomear o período de ―crise açucareira‖, 

deve-se ter em mente que ela não foi linear e tampouco um mero resultado do mercado 

externo. Podemos interpretar o período como crise açucareira, todavia, limitadamente pensada 

a partir de cada região e, acima de tudo, pensada a partir dos problemas internos também. 

 

* 
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Concluídos os pressupostos de nosso posicionamento sobre o tema, seguiremos 

elucidando acerca das questões baianas como ponto de apoio ao que afirmamos acima.  

Na Bahia, inúmeras doenças se faziam sentir aumentando os gastos com a 

produção, pois, com o elevado índice de mortes na década de 80, elevara-se o preço dos 

escravos, encarecendo a produção. São inúmeras as citações a este respeito. Como a morte e 

imobilização dos escravos por doenças, os senhores tinham que repor, gerando um aumento 

no valor final do produto.  

 

Que do mesmo modo achara também que nunca os moradores daquela 

cidade estiveram mais impossibilitados que agora por as bexigas
81

 lhe 

levarem maior parte dos escravos, não renderem as safras a metade do que 

era estilo, terem as suas fazendas com pouco benefício, acrescentando-se a 

isto a falta de moeda e a carestia dos usuais, com que se lhes dificultaria 

muito poderem mostrar zelo com que sempre serviram a Vossa Majestade, 

principalmente quando tinham sobre si os donativos do dote da Inglaterra e 

paz de Holanda e as fintas que contribuíram para o sustento da infantaria, 

que Vossa Majestade mandava não fosse menos que a do último ajustamento 

da mesma Câmara, sendo estes dois mil infantes fora artilheiros, e se não 

achavam em ambos os terços quase mil, despesa que de novo lhe fazia 

acrescer para aquele número
82

. 

 

Registro de uma carta escrita a V. A. para se não fazerem penhoras nos 

escravos de casa dos senhores de engenho e lavradores. Foi V. A. servido 

pelas razões que se lhe representaram por nosso procurador mandar passar a 

provisão de 23/12/1663 em ordem a conservação da lavoura do açúcar deste 

Estado, e mais frutos, que se não fizessem penhora e execução por dívidas 

nas fábricas dos engenhos e lavradores, e que fossem pagos aos credores 

pelos rendimentos e que o açúcar que viesse a praça por execuções se não 

arrematasse e se avaliasse e dendica-se aos credores por que as arremataram 

nela por ínfimos preços por falta de moeda por tempo de 6 anos pela 

provisão de 23/01/1675 e por estes serem acabados mandou V. A. pela 

provisão de 03/11/1681 que se continuasse, e porque os credores por 

fraudarem os devedores executados faziam as suas execuções em o açúcar e 

mais generos da terra de tempo que não tinham valor por não ser tempo da 

carga das frotas aonde entendem seu justo preço, ordenou V. A. que se não 

arrematasse os que haviam de vir a praça e se avaliassem pelo valor do 

tempo das frotas por duas pessoas que este Senado elegesse e por que os 

tempos cada vez vão sendo mais miseráveis alem da grande perda que houve 

com as bexigas nas escravarias que é a fabrica de todos os frutos deste 

Estado pela inclemencia dos tempos na safra passada houve pouco açúcar e 

neste menos porque não chegaram a 10.000 caixas e a fome de Novembro 

até o presente ... e os credores sempre tratando de cobrar por execuções e 

porque não podem fazer penhoras nas fábricas, e se não satisfazendo o 

pagamento dos rendimentos das fazendas, e se não satisfazendo o pagamento 

dos rendimentos das fazendas, fazem penhoras nos escravos do serviço de 

casa que os trazem a praça e arrematam por muitos baixos preços pela 
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mesma causa de falta de moeda com que tirando estes, que também em 

muitas ocasiões junto com as fabricas servem nos cortes das canas e cargas e 

descargas, e beneficios dos frutos ficam os moradores sem os escravos de 

seu serviço e como não há no Brasil outros serventes lhes é necessários 

tirarem das fábricas dos engenhos e lavouras outros tantos para seu serviço 

com que se vão diminuindo as fabricas de escravaria e lavouras com elas e 

por esta causa se fazem também menos açúcares e menos frutos a que V. A. 

deve atender ... e ordenar que paguem os credores nos frutos dos 

rendimentos, e de nenhum modo na escravaria para que assim se possa 

conservar este Estado (...)
83

 

 

 

A morte dos escravos atingia diretamente as finanças dos senhores de engenho 

uma vez que cada vez que uma peça falecia, havia a necessidade de reposição. Além do surto 

de varíola que atingia os escravos, como mostra o documento acima citado, outro aspecto 

chama atenção. Com o endividamento dos senhores de engenho, naquele contexto de ruína, os 

escravos passaram a ser penhorados para adquirir cabedais. Como alguns senhores não 

conseguiam pagar suas dívidas, os credores passaram a executar as dívidas nos escravos. Tal 

medida atingia a produção de açúcar, pois, faltavam escravos. Como os senhores estavam sem 

cabedais, não conseguiam adquirir outros escravos e isso levaria à desfabricação dos 

engenhos.  

O surto de doenças que existiu na Bahia foi um problema geral e que atingiu em 

grande parte a produção. Dentro do quadro geral de endividamento econômico, a questão 

levou os contemporâneos a interpretar o período de forma bastante negativa, concluindo que 

houve uma ruína. Os variados setores sociais tentaram comprovar ao rei que havia a ruína e 

que ele tinha a função de socorrer o Recôncavo.  

Por exemplo, interpreta o contexto de maneira bastante trágica. Em 1686 passou 

sobre a Bahia um Cometa. Segundo ele o Cometa tinha sido um aviso dos céus ais baianos.  

 

Primeiramente digo que de acontecerem semelhantes mortes, não se segue 

que os cometas não sejam sinais delas, porque Deus não é obrigado a dar 

sempre sinais sempre do que determina fazer, antes o que fez dar sinais, é 

sinais de que está mais irado e de que seus decretos são absolutos (VIEIRA, 

1953, p. 28).  

 

Para Vieira todos os fatores estavam interligados, os sociais, os econômicos, os 

políticos e os religiosos. A peste de 1686 dizimou parte da população, como o fez em Angola. 

Segundo ele as mortes tinham sido um castigo advindo dos pecados realizados pela sociedade. 
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Por isso, Deus teria avisado por meio do cometa. Vieira passou a observar o período de forma 

muito negativa. Se por um lado, o de padre e religioso, observava sinais divinos nos céus, 

pelo outro, tinha uma noção prática da sociedade via no comércio e na falta da moeda um 

grande problema. Em realidade, o cometa foi um meio para ele argumentar que existia a 

necessidade de interferir na sociedade.  

A palavra ruína passou a ser utilizada para interpretar o contexto. O Conselho 

Ultramarino, por exemplo, interpretou deste modo os problemas:  

 

Os oficiais da Câmara da cidade da Bahia, em carta de 19 de julho deste ano, 

dão conta a Vossa Majestade como o Governador daquele Estado, António 

Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, dera o ano passado execução à baixa 

da somente da singular obediência das ordens de Vossa Majestade e que 

tendo muitas razões para se replicar obedecera contra o que experimentara, e 

entendia pelo aperto da dita ordem e esta não duvidavam fosse passada com 

o desejo de acertar no real serviço,mas a experiência mostrava ser uma total 

ruína da Coroa, sendo a melhor joia daquele estado, e como tal devia Vossa 

Majestade acudir com remédio para que todos não perdessem. (...) Que 

aquele atenuado Brasil, cujos moradores, prostrados aos reais pés de Vossa 

Majestade, lhe pediam fosse servido por os olhos no amor e obediência com 

que sempre o serviram, mandando considerar que tirando-lhes o sangue na 

paz o não teriam para derramar na guerra se a houvesse, como muitas vezes 

fizeram, que o sangue que animava e sustentava toda a monarquia era 

abundância da moeda, e assim o confessavam todos e confirmavam muitos 

Ministros de Vossa Majestade, por cuja razão pretendiam tirar o sangue dos 

braços para com ele se acudir a cabeça, pedindo-o assim a razão os julgavam 

conveniente, mas se devia primeiro considerar que se faltasse o maior rio 

com a contribuição de suas águas ao mar, que não havia de enxugar esta 

falta, que o dinheiro que tinha aquela praça não chegava a um milhão, como 

se mostrava o cunho que há pouco tempo fizera, entrando este para o mar 

desta cidade, não se enxugaria, ficando de todo seco, inútil e perdido aquele 

Estado, cuja ruína não fortificava a cabeça a este lhe parecia ficava mais 

enfraquecida, e se havia outras razões de justiça deviam ser ouvidos aqueles 

desgraçados vassalos, que não eram criados, nem remediados por viverem 

afastados da real presença Vossa Majestade de cuja cristandade esperava o 

remédio de pai e de rei, e como tal com submissão, obediência e lealdade 

representavam a Vossa Majestade que a falta de experiência daquele Estado 

fazia parecer útil a seus Ministros correr a moeda nas conquistas a tostão a 

oitava, como se observava neste Reino, o que sem dúvida era a sua total 

ruína (...)
84

. 
 

Observa-se um considerável número de documentos nos quais a palavra ruína foi 

empregada para indicar as questões na Bahia. Nesse parecer do Conselho Ultramarino de 

1693, em resposta a uma carta do Governador Geral do Brasil Câmara Coutinho, alguns 

pontos são importantes: primeiramente, que o Estado do Brasil era visto como a ―jóia do 
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reino‖. Em segundo lugar, há uma súplica com a finalidade de o rei socorrer todo o Estado do 

Brasil que necessitava de um remédio. O rei deveria curar a sociedade. Pois, ―Que aquele 

atenuado Brasil, cujos moradores, prostrados aos reais pés de Vossa Majestade, lhe pediam 

fosse servido por os olhos no amor e obediência com que sempre o serviram, mandando 

considerar que tirando-lhes o sangue na paz o não teriam para derramar na guerra se a 

houvesse”. Esta era uma forma muito clara de os baianos cobrarem uma atitude do rei, 

lembrando-lhe, ainda que de forma sutil, de suas obrigações. Também se observa uma 

proposta política por traz do discurso dos baianos que pretendia construir, desde 1679, uma 

Casa da Moeda na Bahia. Nesse sentido, também ponderou Viegas: 

 

Digo S.r que as cauzas da diminuição e total ruína em q se axa o comercio 

doz frutoz do Brasil, não procede de se obrar, senão de ser m.to o q delle, 

das barbadas, e da India vai a Europa; prq não se pode obrar melhor, nem V. 

ex.ca achará remédio p.a q seião mais finos, q prq (...)
85

. 

 

Palavras como: ―extrema miséria‖, ―ruína‖ e outras nesse sentido eram 

frequentemente utilizadas. Apesar de nosso foco ser a capitania da Bahia, outras capitanias 

também mostravam que passavam por dificuldades, como aponta a documentação: 

 

Que estas mesmas e com maior necessidade podiam hoje alegar a Vossa 

Majestade, assim pela atenuação dos cabedais como pelo pouco valor de 

suas lavouras tão carregadas de direitos e tributos e sobretudo a ruína e 

castigo que de presente se experimentam com tantas mortes e desamparo, 

como a Vossa Majestade lhe seria presente e se em outro tempo só para a 

contribuição ordinária se tiravam os brincos das orelhas às mulheres e as 

saias do corpo às viúvas, que seria hoje no estado em que estavam aqueles 

povos, se se lhes carregasse mais esta cobrança e que ninguém nisto poderia 

informar a Vossa Majestade com mais verdade que o dito governador que 

desde o princípio de seu governo começara a socorrer muitos pobres, 

pagando por eles tão somente as fintas, mas outros empenhos e muito 

particularmente nesta ocasião do mal, assistindo com a pessoa e com a 

fazenda aos doentes, singularizando-se no zelo e no cuidado com que sem 

faltar ao amparo daquele povo assistira à expedição do forte com o que 

tinham representado à Vossa Majestade o miserável estado em que se achava 

aqueles povos, e obrigação que confessavam ao dito Marquês.
86

 

 

Como se vê, os baianos usam metáforas para que o rei entendesse o problema 

baiano. Afirmam que para conseguir pagar os tributos cobrados, estavam recorrendo aos 
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brincos das orelhas de suas mulheres. Este foi um período barroco, no qual muito se utilizava 

de metáforas para explicar os aspectos. Por isso, observamos o linguajar voltado para os 

brincos cria um vínculo significativo com as riquezas que se desfazem em meio à crise. Há, 

também, referências às saias das viúvas que, destituídas de grandes riquezas, tinham que 

vender as próprias saias para sobreviver. 

 

E para remédio deste dano lhes parecera pedir a Vossa Majestade pusesse 

neles os olhos para seus fiéis vassalos, muito atenuados hoje por falta de 

cabedais e cheios de miséria e muito pobres, que tiravam das orelhas de suas 

mulheres os brincos e as viúvas as saias (sic) e os desempenhados vendia 

muitas vezes parte das fábricas para não voltarem à contribuição do em que 

são lançados, que tudo era em dano do serviço de Vossa Majestade e para 

que se não falte a este e aliviar a pobreza se animavam a insinuar o meio 

hera que todas as fazendas, propriedade que se compraram, herdaram, 

fizerem e refizerem, depois do lançamento, paguem a quantia em que eram 

lançados, visto o terem sobre si aquele encargo, e os patrimônios fossem 

somente de quatrocentos mil reis na forma da contribuição, guardado-se as 

Provisões de Vossa Majestade  em que mandava se não executasse nenhuma 

pessoa de qualquer qualidade, estado ou condição que fosse por este 

donativo para o sossego da paz que todos logram e que assim o esperavam 

da piedade e grandeza de Vossa Majestade
87

 

 

As cobranças ao rei se intensificam. Imploram pela construção da Casa da Moeda. 

Todos apontam que a causa da ruína era a deficiência da moeda: o governador do Brasil; 

mercadores; membros da Câmara; o padre Antônio Vieira, etc. Em 1695, portanto, para tentar 

resolver o problema, eles têm o pedido atendido.  

Um último autor que manifesta importante contribuição à compreensão do 

período ainda deve ser arrolado: Gregório de Matos Guerra, que outrora fora membro da 

Câmara, de família falida, sob a alcunha de ―Boca do Inferno‖, escreveu trechos importantes 

que contribuem para a construção de uma noção relacionada ao período de miséria e aos 

males da Bahia:  

 

1. 

Que falta desta cidade? Verdade. 

Que mais por sua desonra? Honra 

Falta mais que se lhe ponha? Vergonha.  

 

O demo a viver se exponha, 

Por mais que a fama a exalta, 

Numa cidade onde falta 

Verdade, Honra, Vergonha. 
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2. 

Quem se pôs neste socrócio?  Negócio. 

Quem causa tal perdição? Ambição. 

E o maior desta loucura? Usura. 

 

Notável desaventura 

De um povo néscio, e sandeu, 

Que não sabe que o perdeu 

Negócio, ambição, usura. (...) 

 

8. 

O açúcar já acabou? Baixou. 

E o dinheiro se extinguiu? Subiu. 

Logo já convalesceu? Morreu. 

 

À Bahia aconteceu 

O que a um doente aconteceu, 

Cai na cama, o mal lhe cresce, 

Baixou, subiu e morreu
88

. 

 

 

No referido poema alguns pontos importantes devem ser destacados. Gregório de 

Mattos Guerra aponta as mais variadas questões da sociedade baiana, de modo a compor uma 

gradação de ideias que culmina na morte. Os elementos centrais do poema formam uma 

cadeia de relações (―falta‖, ―negócio‖, ―ambição‖, ―usura‖, ―perdeu‖ ―doente‖, ―mal‖, 

―morreu‖) voltadas para a caracterização de uma crise financeira que se agrava com as 

doenças, bem como, com as diversas tentativas de conter os seus efeitos, e consistem em 

relacionar os males que atemorizam a vida baiana. Para ele a Câmara não tinha poderes para 

interferir e ajustar a sociedade. Afirma que a principal causa dos males é a falência dos 

negócios do açúcar que baixou de preço e a subida do valor da moeda como um fator 

negativo.  

No soneto à Cidade da Bahia, ―Triste Bahia‖, se observa uma visão pessimista do 

contexto:  

 

Triste Bahia! Ó quão dessemelhante 

Estás e estou do nosso antigo estado! 

Pobre te vejo a ti, tua a mi empenhado, 

Rica te vi eu já, tu a mi abundante. 

 

A ti trocou-te a máquina mercante, 

Que em tua larga barra tem entrado, 
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A mim foi-me trocado, e tem trocado, 

Tanto negócio e tanto negociante. 

 

Destes em dar tanto açúcar excelente 

Pelas drogas inúteis, que abelhuda 

Simples aceitas do sagaz Brichote
89

 

 

Oh se quisera Deus, que de repente 

Um dia amanheceras tão sisuda 

Que fora de algodão o teu capote! 

 

Os comerciantes são vistos negativamente pelo autor que os coloca como o centro da 

deterioração social baiana
90

.   

 

* 

Podemos observar na documentação que os mais variados âmbitos sociais 

interpretaram o problema de forma bastante pessimista, muitos deles caracterizaram o 

Recôncavo como em ruínas: António Vieira, Gregório de Matos, João Peixoto Viegas, pelos 

membros da Câmara, pelos pareceres do Conselho Ultramarino, pelos mercadores, e 

produtores. Varíola, falta de alimentos, fome, falta de moeda, falta de lenha para, falta de 

madeira, falta de espaço para os engenhos, etc. foram assuntos que intrigaram as variadas 

camadas da sociedade e que compuseram a ruína da Bahia. Ligado a essas questões observa-

se, principalmente, uma grande influência da produção de açúcar e suas adjacências como 

fatores preponderantes da preocupação geral.   

Por fim, ressaltamos que houve uma questão geográfica que implicou na ruína. 

Com o desenvolvimento desordenado da produção em torno dos rios e das melhores 

localizações, com os incentivos da Coroa frente aos problemas, passou a diminuir os espaços 

e os materiais necessários à produção, como água e lenha, pois, os engenhos passaram a ser 

construídos uns perto dos outros (SILVA, 2010, p. 124). 

 

3. Soluções e inventores 

 

Um dos fatores muito importante na produção de açúcar era a capacidade que 

tinha de se reinventar. Nesse sentido muitas invenções ocorreram com o intuito de melhorar o 
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 Estrangeiro, pejorativamente.  
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 Em relação à Bahia e o seu contexto visto por Gregório, há o trabalho de Cintia Gonçalves que mostra o autor 

como objeto de análise valorizando os aspectos nos quais ele ressalta a deterioração social do Recôncavo. Por 

isso, não aprofundaremos na análise. (GOMES, 2012). 



129 
 

uso da mão-de-obra, diminuir o uso de lenho, de espaço, de animais, isto é, diminuir os custos 

da produção. Observa-se isso em todo o século XVII, mas fica evidente que em tempos de 

crise a procura por melhorias foi incrementada pela necessidade de superar as baixas. Baratear 

a produção do açúcar significava, portanto, diminuir os seus custos básicos. Não se propõe 

aqui fazer um estudo das melhorias na produção, mas, antes, ressaltar que, no período em 

questão, houve uma preocupação com elas para enfrentar as deficiências da produção. 

O segundo triênio do século XVII foi marcado por uma série de consternações 

relacionadas aos senhores de engenho do Estado do Brasil, não somente, mas principalmente, 

da Bahia e de Pernambuco: as melhores e mais importantes capitanias produtoras do açúcar. 

Frente à necessidade advinda da ruína da Bahia, os moradores do Recôncavo agiram 

melhorando a maneira de se produzir o açúcar nos dois tipos de engenhos existente: 

 

Dos engenhos, uns se chamam reais, outros inferiores, vulgarmente 

engenhocas. Os reais ganham este apelido por terem todas as partes de que 

se compõem todas as oficinas, perfeitas, cheias de grande número de 

escravos, com muitos canaviais próprios e outros obrigados à moenda; e 

principalmente por terem a realeza de moerem com água, à diferença de 

outros, que moem com cavalos e bois e são menos providos e aparelhados; 

ou, pelo menos, com menor perfeição e largueza, das oficinas necessárias e 

com pouco número de escravos, para fazerem, como dizem, o engenho 

moente e corrente‖ (ANTONIL, 1976, p. 69) 

 

Assim sendo, as mudanças eram propostas no sentido de melhorar a produção 

desses engenhos. Nas invenções, observamos que elas ocorreram nos dois tipos de engenho, 

embora, com maior freqüência nas engenhocas. Em realidade, acreditamos que o aumento no 

número de engenhos ocorrido no período em questão foi preponderantemente de inferiores, já 

que os reais necessitavam de muita água para produzir. Vejamos alguns exemplos. 

Em 1656 João João Lopes Sena pediu ao Senado prêmio por uma invenção 

segundo a qual diminuía a terça parte dos gastos com a lenha: 

 

(...) a huma petição que a este Senado fez João Lopes Sena sobre o beneficio 

e bem cumum desta çidade e seu Reconcavo (...) huma petissão em que dizia 

que elle tinha excogitado huma nova emvenção de fornalhas defirentes 

daquellas com que de prezente Se coze e benefiçia o asucar com as coais se 

ha de gastar menos a tersa parte das lenhas com que agora Se gastão o que 

vinha a ser em grande utilidade dos engenhos e Senhores delles e em 

benefiçio da fazenda Real e deste povo que he grande a despeza das Lenhas 

que se gastão nos engenhos E gastando os engenhos menos a tersa parte da 

lenha do que agora gastão com a emvenção das fornalhas que o ditto João 

Lopes Sena determinava fazer não avia duvida que era em muita utilidade 
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dos enegenhos e proveito dos Senhores delles por as lenhas virem ia de 

longe e custarem trabalho porem nas a beira mar e gastão hoje menos a 

terssa parte Se excuzavão embarcassoins coantas tem oje os engenhos e tem 

menos Se poderão Benefiçiar menos negros e menos trabalho e que em 

premio disto pedia (...) os coais çidadoins forão todos de acordo com as mais 

gente do povo (...)
91

. 

 

A lenha era fundamental na produção. Ao que parece quase sempre esteve em 

falta no Recôncavo, mas, sua carência se deu, sobretudo, a partir do momento em que o 

número de engenhos aumentou. A melhoria, que diminuía o uso de lenha, segundo o 

documento, iria também utilizar menos escravos que o que tradicionalmente se usava. Não 

obstante, a invenção parece não ter sido usada em grande escala ou não ter alcançado os 

efeitos prometidos, na medida em que anos depois foram feitas invenções similares a esta ou 

visando os mesmos benefícios. 

Notamos que a partir da década de 70 foram inúmeras as tentativas realizadas 

pelos baianos com a finalidade de tornar a produção menos custosa, propondo-se para isso a 

utilização de menos lenha, menos escravos, menos bois, etc. Em 1673, João Simões estava, 

segundo a Câmara da Bahia, no engenho de Antônio Ferreira de Souza colocando em prática 

sua invenção, cujos resultados eram evidentes e o próprio senhor de engenho, que até então 

havia reprovado todas as invenções que se lhe haviam proposto, aprovou-a: 

 

(...) petição Erequerimentoque Ioão Simões fes aeste Senado, sobre 

aforma / e instrução que ofereceo nella de encinuar afazeres nos 

Engenhos, do mel fino / assucar Branco que peze aforma duas arrobas 

de Branco fora mascauado E / do mel ordinário, fazer assucar branco e 

mascuavo muito bom por diferente estillo / do que ateagora se faz, 

Eoutras muitas utilidades dobem Comum da fabrica dos / Engenhos 

ECasas demelles, Como melhor consta da dita sua petição cujo / theor 

E o seguinte – Ioam Simões que elle esta no Engenho de Antonio fer- 

/ reira de Sousa fazendo assucar Branco demel fino que peza duas 

arrobas de / Branco por forma, fora mascauo, E domel ordinário, 

Branco E Mascauado / muito bom, Eofes por diferente Estilo do que 

ategora sefazia, porquanto gastando aquarta / parte dalenha que 

gastaua e menos ainda, e esta muito delgada, fazendo trin - / ta Pães 

cada dia Com um  so Escravo, e emduas bacias de latão, que durarão 

muito / tempo: E assi mais quer fazer, fornalhas de cozer assucar 

macho que gaste amenos- / tade da lenha que segastaua, E dando tanta 

Cinza pera as decoadas como segastaua / muito, Efazendo outra 

temperegm que mais fácil, E menos trabalho q pera os Escrauos, Eque 

da muito pouco mascauado, E muito pezo no Branco. Q Assim que 
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parecer ser merecedor de que selhe de Sincoenta Mil reis cada Pessoa 

/ quequizer Usar desta Inuentiua, assim os dos Melles como os do 

ASSucar macho E esta prestes a encinar atodos os que quizerem; E 

isto falta / com experiência pelo  ter já feito nos engenhos de Antonio 

ferreira de / Souza, oqual se prova, sendo que todas as outras 

Inuecturas que outras / Pessoas quizerão praticar sempre as reprouou 

Eper ellas seconcedeo por este / Senado, mayores prêmios, Eeste 

engenho ser de grande bem E utilidade / deste Estado, por auer já oje 

tampoucas lenhas, E do negócio pera Reino/ (Fl. 39) de Portugal, pella 

conseuação que promete o preço E ualor do assucar, E / ainda 

aumento por que não senauegarão aassucares Penellas, conque os Es- / 

trangeiros refinarão os seus assucares das Barbadas, E outros faltando- 

/ lhes conque o refina não os terão entanta cantidade Eterão os desta / 

Capitania e todo o Estado melhor saída – Pello que pede a vossas 

mercês / mandem que toda a pessoa que tiuer Engenho em cuja 

deuellas nesta Capitania / como nas mais do Estado, paguem a elle 

Sincoenta mil, que cobrara ex- / ecutiuamente detodos no que recebera 

mercê – Despacho – haja uista desta petição os Senhores deEngenho, 

Edigão oque çhes perecer, para Sedefinir, Bahia em / Camera 18 de 

Março de 1673. Lobo – Vascomcelos – Goes – Pinto - / Pela 

informação que ei tomado, aprovo a inventiua, e aoutro ser grande 

utilidade abem Comu, eaos que Uzarem, E derijão que paguem eeu 

me oferesso desde logo / a dar cumprimento ao que mi mandarem – 

Bahia 21 de março 1673 – Antonio Guedes de Brito / conforme a 

Petição atrás e informação que Algus Senadores de Emgenho tenho 

particularmente junto, Eme / foi premio merecia o Supplicante pelas 

comueniencias que apresta mis mandarão o que forem Servidos / 

Bahia 24 deMarço 1673 – Pedro Camelle Pereira Aragão – conforme 

assinado degaspar de Araujo degoes, Enamesma conformidade 

meobrigo – Bahia 23 de Março de 1673
92

.  

 

Alguns pontos são importantes neste documento. Primeiro, a clara noção de que a 

parte da situação de dificuldade que passavam era uma influência da produção ―estrangeira‖, 

as Barbadas, isto é, Antilhas. Ligado a isso, segundo o que entendiam, produzir um açúcar e 

grande qualidade era o meio principal de enfrentar a concorrência. No entanto, eles 

entenderam também que era necessário diminuir os custos, pois, os lucros eram baixos.  Deste 

modo, esta invenção, que segundo a Câmara deveria ser adotada por todo o Recôncavo, e o 

inventor receber prêmio de 50 mil dos senhores de engenho que fizesse uso da inovação. 

Segundo o documento, com o seu uso os senhores utilizariam apenas um quarto da lenha que 

até então se utilizava.  
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Em 1677 Manuel Alvares Ribeiro apresentou à Câmara uma invenção para 

melhorar a produção nos chamados ―engenhos de cavalos‖. A ideia era utilizar apenas dois 

cavalos na produção.  

 

 (...) sobre a forma enuentiua / que ofereseo nella deenSinar afazer os 

engenhos de Cauallos moe- / rem Conhu ethe dous Cauallos  epor diferente 

estilo doque athe agora Se / usa eoutras muitas utilidades do bem comum 

edafabriqua dos engenhos Como / milhor C[ons]ta desu[a] petisão Cujo 

theor heo seguinte – Manoel / Alures Ribeiro representa a Uossas merses 

que elle tem feito anova enuen-/tua de negenho pera poderem moer Com 

dous Cauallos que Uossasmerces tem visto / E aperciado por João Dias 

offisial demoendas de engenho oqual He / muito perito nellas E-

porsuaCertião Consta á oporuação dadita / e[n]uentiua aqual pasou por 

ordem de Uossasmerces por assim lho ordena- / rem; esendo ditta Enuentiua 

tanto embem Comum deste estado/ e ReConCauo delle para todos os 

senhores de engenho que oquiserem fazer / enão fasão sem orden desse 

senado [e] delle Supllicante: auendo lhe pago / oque Uossasmerces lhe tem 

aluitado desem mil reis Cad[a Senhor] deque ofazendo seja preso odito 

ofisial epage sinquenta mil reis pera as obras destesenado que P: 

aUossamerces lhe mandem fazer asento nos Liuros deste Senado pello 

esCriuão da Camara (...)
93

. 

 

Para realizar o uso dessa inovação o inventor pedia a quantia de 100 mil reis, um 

valor muito alto se comprando com outros pedidos. A invenção, embora, mencione que com o 

seu uso se produziria com apenas dois cavalos, não faz referência de quantos eram usados 

antes. Mas, podemos imaginar que o engenho era muito pequeno em que relação aos grandes 

engenhos, o que reforça a hipótese de que a quantidade aumentada de engenhos era de 

engenhocas, os quais custavam menos para levantar, utilizavam menos escravos, menos 

animais, etc.  

Pantaleão de Fontes foi um grande inventor na época. Fez inúmeros pedidos de 

prêmios por invenções que auxiliavam na produção. No final da década de 70, ele descobriu 

um meio de fazer os engenhos produzirem em períodos de chuva, até então algo muito 

custoso: 

 

fabriques digo despendeo de suas fazendas excessivo trabalho de esCravos 

eboes não podem / conseguir moagem desuas Canas somente que choue por 

serem tan fundas as lamas que senão / pode por ellas romper os boes eCarros 

e quando semelhora otempo estão já os frutos perdidos / eualle poquo que 

estão seCorrerão ao suplicante seatreue afazer hum a[art]teficio que com 

muita facilidade / toda aCana sepossa carrear em tempo que os Carros não 

                                                           
93

 (DHAMB, 1950, vol. 5, p. 201 -202). 



133 
 

podem romper aslamas eos engenhos / em todo otempo podem moer 

periguaoza que seja achua eoutrosi seatreua afazer / hu artifício para arrastar 

moendas Com muito menos fabriqua de boes e[C]om mais facilida- / de 

daquela Comque se Costuma aRastar Com menor aproueitamento das 

madeiras: porquanto donde / SeCostuma tirar cedros Seatreua osuplicante 

atirar tres oque tudo empRol eutilida- / de de todos egrande Seruico 

aopRinCipe(...)
94. 

 

Quando chovia, devido a grande quantidade de lama, não havia meios de 

transportar a cana até o engenho, por isso, elas deterioravam. Com o ―artifício‖ de Pantaleão, 

elas poderiam ser transportadas e ainda, segundo ele, com poucos esforços. Pedia, por isso, o 

prêmio de 10 mil.  

Em 1681, ele criou um meio pelo qual os engenhos que tinham pouca força de 

água poderiam produzir com cavalos dando apenas uma volta enquanto antes se davam três. 

Dessa forma, se moeria melhor a cana e ainda ajudaria, principalmente, aqueles senhores 

cujos engenhos tinham pouca água. Com menos voltas dadas para na moenda, a produção era 

realizada com menos custos, já que poderiam manter menos cavalos. 

 

―a dar modo ettraca para moagem / os engenhos de Cauallos darem ttrês 

uoltas emque dauão hua / Como melh[or] Consta dape[ttição] Cuia ttehor He 

oseguinte / Dis Panttaleão de fontes morador a quarentta Annos / nas 

Cabesseiras de Serguippe do Conde ttermo destta cidade / da Bahia que elle 

ttem achado por sua inuenttiua hua / forma noua para que os engenhos de 

Cauallos enquanto elles dão / huma uolta dara a[moe]nda ttres uoltas edous / 

Comque Se mohera muito mais Canna doque naforma per-/ zentte que athe 

Agora seusa e Com major desCansso dos / Cauallos cuja coueniensia será 

uttil eemporttante / dos engenhos que da dita enuenção sequuizerem 

aperueittar / ehe Sertto oaproueittarem ttodos per ser fácil ede pouqua / 

despesas que não será mau de atthe sessentta mil / reis [pou]quo mais per 

huma Só ues e sertã como fora / prez[em]tte pello modello que ttem os 

engenhos quesão / pobres de Agoa e[Se]ajudão de moendas de Cauallos lhe 

será majs uttil não usar mais detoda aBande- / deira de Agoa quer por hem 

osuplicante lhe sejam remu- / nerado estte seu aluitre eemuentão arttes / de 

Beneficio Comum eASim – pede auossas mercês que á- / Sestendose e 

Uzandose dadita traça selhe Page por / tempo de[dês] annos sinquoenta mil 

reis por engenho ttodos / aqueles que dadita emuenção uzarem depois deele 

ofa- / zer todo aquele que o usar noS[e]u engenho eese- / ttiuer dous emais 

Page o mesmo pelo de sincoenta / mil reis por Cada hu eque nenhum possa 

leuanttar / nem Carapina fazer sem Licença delle panttaleão de / fonttes sob 

pena eeliminação que He estillo emttam / euenttiuas edesse preuilegios e 

graça selhepace / prouizão a Real Magestade = Dispacho (...)
95

. 
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Pantaleão de Fontes, segundo o documento, foi um importante morador da região 

do Recôncavo. Sua existência confunde-se com a história da Bahia pós-Restauração. Não 

pretendemos fazer ―uma micro história‖ voltada para sua vida, não é nossa intenção, mas seria 

muito interessante pesquisas posteriores que procurassem, à moda de Ginzburg, estudar a vida 

de homens como esse, pois muito nos aprofundaríamos na história do período. Talvez a 

escassez documental seja o maior empecilho para se elaborar uma biografia do inventor. No 

caso de Pantaleão de Fontes, vemos que era preocupado com as melhorias na produção de 

açúcar, um homem experimentado e que entendia as demandas daquela sociedade, homem 

conhecedor da produção de açúcar.  

 Outro inventor foi Bento Rodriguez. Em 1680 ele pedia 50 mil a cada senhor de 

engenho que usasse de seu invento que diminuía para dois o número de cavalos a puxarem a 

moenda. Segundo a câmara a medida refletiria diretamente na quantidade de pastos e número 

de cavalos.  

 

―(...) se oferse adar modo atrasa para moer os engenhos Com dous Cauallos 

Como / melhor Consta desua petição cujo theor He oSeguin[te] = dis Bento / 

Rodrigues defigueiredo que Sendo uossas mercês [ser]uidos quer elle o 

suplicante da[r h]ua traca para / [q]eu hua [m]oenda de Cauallos possa moer 

somente Cana com dos Cauallos / quando semohe deprezente com quatro 

ded[on]desesegue jn[o]meraueis com / uiniensias Como aUossas mercês lhes 

He presente perquanto sepoupa ametade das / fabricas e a metade dos 

pas[t]os e Cerquas Co[m] que se podem aCresentar as fazendas [d]e canas 

em muitos engenhos que os te[m d]e terras boa Cazas deplanatar / 

[Es]Cuzaremse as mortandades que as todos os annos nas fabriquas consta 

muitas Conueniencias que mostrará aexperiencia ejecutandose / atraca[dos] 

engenhos que estão feitos com menos de trinta [m]Il reis oque / tudo resulta 

emmuito grande cômodo desta republiqua pello que pede / asvossas mercês 

lhe faSSa mi conseder Licenca  para que pessa dahir alias com a dita traça 

[com] / Condição que nenhum senhor de engenho prezente ou f[u]turo possa 

usar d[e]lla sem pagar ao suplicante sincoenta mil reis pella inuentiua per 

Cada moenda / dequem quizer usar da dita traça eRecebera mercê despacho 

ajão uiasta os senhores / de engenho eCom seu consentimento sehe defira
96

. 

 

 

A medida favorecia principalmente os engenhos pequenos, construídos com 

menos de 30 mil réis. Para usar a invenção teriam que pagar 50 mil réis por moenda.  

Não somente dos senhores de engenho partiram iniciativas para enfrentar a 

situação. A Coroa também procurava interferir para melhorar tanto a produção quanto as 

vendas. Em 1688, o Conselho Ultramarino aponta para o fato de se encaixotar o açúcar com 
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madeiras verdes. O resultado era que o açúcar estava sendo estragado. Por isso, ela 

determinou que em todas as capitanias produtoras, o açúcar fosse encaixotado com madeiras 

secas.  

 

Por carta, de 11 de dezembro do ano passado, foi Vossa Majestade, Matias 

da Cunha, que por se ter entendido que os açúcares que se faziam nos 

engenhos daquela cidade, ainda depois de encaixotados variavam muitas 

vezes de bondade por diversos acidentes e principalmente pela qualidade da 

madeira das caixas que muitas vezes revia, o que lhe bastava para fazer dano 

lhe ordenara mandasse lançar Bando, com as penas que lhe parecesse para 

que as madeiras de que se faziam as caixas de açúcar fossem secas. 

Responde a esta carta o mesmo Governador Geral, em outra de 14 de agosto 

deste ano, que o Bando mandara lançar por todos os lugares donde havia 

engenhos, mas lhe parecia representar a Vossa Majestade que nenhum 

senhor de engenho ou lavrador chegava a meter o seu açúcar em caixões 

verdes senão obrigados da necessidade de não terem secos pelos mesmos 

inconvenientes que a Vossa Majestade seriam presentes e se continuam 

naquela carta, pois ninguém queria o seu próprio dano. 

Que os que secavam os caixões não davam suficiente número para todo o 

açúcar dela, que vinha das capitanias vizinhas e uns e outros iam secando 

pelo decurso do ano no mesmo tempo em que os engenhos iam moendo e 

necessariamente haviam de ser verdes os que os senhores de engenho 

compravam e se valiam deles porque não sofriam o açúcar que estava para 

encaixotar a dilação de secarem os caixões e por essa razão nem necessitava 

de Bando pela conveniência que o senhor de engenho tinha de meter o 

açúcar em caixões secos, nem ele se podia praticar pela dificuldade de não 

haver tempo para secar, pois nesse caso ou se havia de perder o açúcar nas 

formas ou se havia de encaixotar nos verdes. 

Ao Conselho parece fazer presente a Vossa Majestade o que escreve o 

Governador da Bahia sobre a dúvida que se lhes oferece a praticar a ordem 

que lhe foi para se encaixar o açúcar em caixões secos, para que Vossa 

Majestade resolva neste particular o que for servido
97

. 

 

Os próprios produtores tinham a noção de que o açúcar colocado em caixas com 

madeiras verdes ficava qualitativamente comprometido, mas, continuavam a enviar o açúcar 

em caixotes não apropriados. O grande problema, acreditamos, é que muitos dos senhores de 

engenho, com a grande dificuldade de se encontrar madeira, não iriam estocar grande 

quantidade dela anteriormente, gastando com isso. Acreditamos que muitos iam cortando e 

fazendo os caixotes conforme iam produzindo o açúcar devido à falta de madeira.  

Em 1670, as caixas de açúcar já tinham sido motivo de uma portaria da Coroa, 

que determinou os modos de encaixotar e, ainda, estipulou o número de arrobas e o engenho 
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que tinha produzido
98

. Mas, é só em 1687 que se determina, detalhadamente, a maneira de 

transportar à Europa.  

 

Eu El-Rei faço saber aos que este meu Alvará em forma de lei virem que 

tendo consideração no que a Junta do comércio Geral me representou em 

razão de ser das principais causas para não terem saída e gasto os açúcares 

do Brasil, o mal que se obram os excessivos preços por que se vendem, e as 

misturas que deles fazem tudo em prejuízo dos compradores do comércio e 

do Reino e para que este dano em parte se evite e se tire totalmente o estilo 

de que naquele estado se usa de serem os mesmos internados no valor dos 

frutos os que lhes põe os preços com o são os vereadores que em porem mais 

caros fazem o seu negócio e de outros interessados
99

. 

 

Com a concorrência e a baixa dos preços, os produtores do Estado do Brasil, 

começaram a ―falsificar‖ o açúcar, misturando várias qualidades e vendendo como de melhor 

qualidade. Com isso, cada vez mais se construía uma visão negativa deles no mercado 

europeu. Para evitar esse procedimento, o alvará de 1687 estipula que além de marcar as 

caixas com fogo, como determinado em 1670, agora teriam que descriminar o tipo de açúcar 

nas caixas. As marcas seriam (f) para finos; (r) para redondos e; (b) para baixos
100

.  

 

4. Conclusão. 

 

Este capítulo mostrou que existe uma discussão historiográfica em torno da crise 

açucareira da segunda metade do século XVII. Olhando o contexto sob o prisma da 

documentação baiana observamos uma grande ruína na Bahia. Os moradores construíram esse 

discurso com o intuito de convencer a Coroa dos problemas que passavam, advindos 

principalmente do pagamento do donativo. Por isso, também levamos em conta algum 

exagero no discurso dos camarários, mas, esses excessos não podem ser caracterizados como 

uma mentira coletiva. Os variados discursos analisados, cruzados com os dados 

historiográficos, permitem entender o contexto como de crise na produção. Muito além do que 

tratou a historiografia, observamos que uma crise na produção de alimentos implicava 

diretamente na produção. Além dos surtos de doenças no Recôncavo também faziam sentir na 

plantação, com a morte de muitos escravos, em falta na Bahia.  

Contudo, tanto a sociedade baiana quanto a Coroa não ficaram imóveis perante os 

problemas e inúmeras propostas nasceram com o intuito de saírem da situação: como a Casa 
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 (DHBNB, Vol. VIII. P. 91). 
99

(DHBN, vol. LXVIII, p. 167). 
100

 (DHBN, vol. LXVIII, p. 168). 
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da Moeda e as invenções relacionadas ao açúcar. Portanto, essas medidas podem ser 

entendidas em bloco, fruto de uma conjuntura maior. Vejamos no próximo capítulo, como 

foram os problemas em Angola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

DO OURO AO ESCRAVO. 

1. Dos descobrimentos ao fim da União Ibérica 

 

A ascensão do comércio negreiro Atlântico deve ser entendida a partir de dois 

pontos principais: da demanda de mão-de-obra dos europeus para os trabalhos nas Américas e 

da necessidade que (convencionou aos diversos povos africanos instituir um lucrativo 
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comércio) surgiu dos diversos povos africanos comercializarem sua população frente à 

demanda europeia.  

Quando os primeiros africanos foram capturados na África (DELGADO, 1971, p. 

44), não se imaginava que haveria uma empresa de mercadoria humana tão grande quanto a 

que se estruturou no final do século XVI e início do XVII. Não houve um projeto de 

escravização em massa dos africanos, nem por parte dos africanos e tampouco pelos europeus. 

Pelo menos não foi isso que moveu os principais interesses dos portugueses inicialmente.  

O comércio negreiro, assim como todo processo histórico, deve ser concebido 

como fruto de relações humanas inseridas em um contexto temporal e espacial. Não podemos 

conceber, portanto, que a iniciativa marítima portuguesa tenha sido premeditada no sentido de 

dominar e escravizar os povos africanos, sobretudo, porque o contato entre os europeus e 

africanos já não era uma novidade.  

Quando os primeiros contatos modernos entre africanos e portugueses e os 

primeiros escravos foram levados a Portugal, não imaginavam sobre a evolução do comércio 

negreiro, de que se tornaria uma das maiores empresas modernas, pois, não se pensava em 

colonizar a América. Entenda-se, portanto, que longe de um projeto de criação e exploração 

do comércio negreiro, a exploração inicial da escravidão negra se fundamentou, 

essencialmente, na mentalidade característica medieval cruzadista e na relação esporádica – 

que com se tornava cada vez mais constante – entre os grupos do litoral africano e os navios 

portugueses, incapazes de dominar a população local, seja pela precariedade militar dos 

lusitanos frente a alguns estados africanos, seja porque nem sequer pensavam num domínio 

bélico. A intenção, portanto, de se capturar os locais e levá-los à Europa não tinha pretensões 

de características essencialmente comerciais modernas, transformada na Crônica de Zurara 

como feitos de honra e coragem, os negros eram levados como presentes ao Rei português e 

como representação das conquistas marítimas, fruto da mentalidade cruzada
101

 do período 

inicial das navegações (SILVA, 2002, p. 150). Foi somente com o sucesso da produção de 

açúcar nas Américas no século XVI que o tráfico adquiriu a essência da empresa moderna 

(ALENCASTRO, 2006, p. 35). 

 

1.1 Primeiros rumos – em busca de ouro e almas. 
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 Em 1442, as expedições portuguesas passaram a ser consideradas cruzadas contra os infiéis. Em 1445 a Bula 

Romanus Pontifex determinou que se poderia comprar cativos desde que se realizasse sua conversão ao 

Cristianismo, dando princípios legais para o comércio (BLACKBURN, 2003. p. 132). 
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 A tomada de Ceuta em 1415 inaugurou o processo de expansão portuguesa. Com 

características e com uma continuidade da mentalidade das Cruzadas, sem ainda ter em conta 

a expansão comercial tal como se realizou, os portugueses começaram por controlar o 

extremo norte africano. Várias são as interpretações sobre o fato de os lusitanos terem 

iniciado a tomada de Ceuta, militar, política, religiosa. Mas, o fato é que aos poucos eles 

foram estabelecendo contato – via litoral – com outras partes da África. Fosse 

comercializando, tentando a dominação militar
102

 e religiosa ou fazendo alianças, os 

portugueses lançaram-se ao mar e criaram, juntamente com outros países europeus e povos 

africanos, um complexo comercial no Atlântico sul
103

.  

Uma das principais características do império português foi a de se fixar no litoral 

e não dominar todo o continente. Assim, as ―conquistas‖, com raras exceções, eram realizadas 

via mar, litoralmente. Em toda África, na Ásia e, por algum tempo na América, o domínio 

português era marítimo e não terrestre.  

 

Para maior parte dos grandes impérios do mundo – grego, romano, otomano, 

mongol, chinês e mesmo para o espanhol e para os britânicos, apesar da 

corda de salvação marítima destes dois últimos ligando colônias ultramarinas 

à metrópole na Europa – eram as terras contíguas e os laços terrestres que 

lhes conferiam unidade. Um olhar pelo mapa do mundo em 1600 mostra que 

Portugal tinha feitorias, povoações e mesmo algumas cidades em África na 

Ásia e na América. Na realidade, se seguirmos no globo a distância que vai 

desde a África Ocidental em direção a leste, até Nagasáqui no Japão ou as 

Ilhas das Especiarias das Molucas, vemos uma série de enclaves, fortes e 

feitorias fortificadas portugueses. Todos se encontravam junto do mar ou 

tinha fácil acesso ao mar (RUSSELL-WOOD, 1997, p. 42) 

 

Dessa forma, os portugueses se preocuparam em exercer influência apenas nas 

regiões litorâneas da África, primeiro no norte e depois, aos poucos, no centro oeste. A partir 

de Ceuta, os portugueses passaram a expandir sua autoridade no território litorâneo e a 

dominar maritimamente
104

 a costa africana por meio do comércio: ―Serão os artigos do 

comércio internacional que irão atrair os portugueses desde a „descoberta‟, quando se abre a 

segunda frente de contato‖ (PERSON, 2010, p. 339).  E por algum tempo a relação foi 
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 ―Dominação‖ no sentido mais brando possível, isto é, pretendia-se a criação apenas criar pontos no litoral que 

serviam de apoio para o comércio. 
103

 O contato comercial dos africanos com os europeus já há muito tempo existia, tanto pelo Mediterrâneo quanto 

pelo Índico. Entre os séculos XI e XV se percebe entre os povos africanos, uma grande expansão territorial, uma 

grande migração econômica. Não havia regiões isoladas no continente NIANE, Djibril Tamsir. Relações e 

intercâmbios entre as várias regiões. (NIANE, 2010. p. 697). Inaugura-se, com os portugueses, uma fase 

Atlântica. Portanto, não se pode imaginar um total desconhecimento entre os povos. As trocas culturais, 

econômicas, religiosas, políticas, já estavam em andamento há centenas de anos. 
104

 Um mar sem ―donos‖, desconhecido. 
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voltada para obtenção do metal precioso (ouro), além de gomas, marfins, peles, óleos de 

Leão-Marinho (SILVA, 2002, p. 151).  

A região do Gâmbia, amplamente navegável, foi uma das poucas a partir das 

quais os portugueses tiveram acesso direto ao sertão africano, até o século XVII(PERSON, 

2010, p. 350). Até o século XVII, conseguiram entrar poucas léguas no continente. Criaram 

fortalezas, algumas igrejas, portos, mas, apenas fixaram-se no litoral. Nesse sentido, passou a 

existir uma relação mútua, que tanto os portugueses quanto alguns africanos lucravam com o 

comércio, como apontou (THORNTON, 2004, p. 87). 

Mesmo os portugueses não tendo dominado territorialmente a África nesse 

período inicial, exerceram uma grande influência sobre alguns povos do interior do 

continente, bem como, em relação à política africana. Com efeito, devido à presença constante 

nas regiões litorâneas, como na Costa da Guiné, os interesses comerciais do interior passaram 

a ser atraídos pela demanda portuguesa(PERSON, 2010, p. 352), a qual, determinantemente, 

mudou o rumo de parte do comércio interiorano, fazendo com que grupos dominassem outros 

grupos. Sal, baleia, óleo, galinhas, ouro, e também escravos, interessavam aos portugueses e o 

interior tinha meios qualificados para fornecer.  

A colonização de Cabo Verde, iniciada em 1462 tem sua importância 

ressaltada no fato de estar localizada ―fora do continente‖, mas perto o suficiente para atender 

às necessidades do comércio transatlântico. Por isso, as ilhas se constituíram como aporte para 

os navios que pretendiam adentrar o continente e fazer comércio com a região da Guiné. 

Sendo exceção, uma população mestiça se ascendeu com o comércio luso-africano que foi 

rapidamente colonizado por portugueses e escravos comprados no continente. Muitos judeus e 

estrangeiros também se fixaram no local porque buscavam comercializar, assim, se tornando 

mestiços que faziam o papel de intermediários
105

 no comércio. A Coroa portuguesa, no século 

XVI, passou a se preocupar com a situação e ilegalizar a miscigenação(PERSON, 2010, p. 

356 – 359).  O arquipélago era bastante importante estrategicamente para o comércio e para a 

administração do litoral africano, por isso, a preocupação com o surgimento dessa sociedade 

miscigenada. 

De 1471 a 1480, o Golfo da Guiné começou a ser explorado pelos viajantes 

portugueses. Entre 1471 e 1482, houve a construção do Castelo da Mina para assegurar o 

comércio de ouro e escravos.  
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 Vários nomes são dados aos mestiços que passaram a intermediar as trocas, no caso de Cabo Verde, 

receberam a denominação de Lançados (SILVA, 2002. p.247). 
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ho qual luguar foy o primeiro [em] que nesta terra se fez o resguate do ouro 

(...) na qual casa Nosso Senhor acrecentou tam grandemente ho comercio, 

que em cada hum anno se tira daly por Resguate que veem pera estes Reynos 

de Portugual, cento e setenta mil dobras de boÕ ouro fino, e muito mais e 

alguús annos se resguata e compra aos negros que de longuas terras este ouro 

aly trazem, hos quaees são mercadores de diversas nações‖
106

 

 

Contudo, se percebe que os escravos não tinham ainda uma importância crucial no 

contato, pois o ouro era mais importante. Pelo ouro é que os portugueses realizam os seus 

feitos e se arriscavam. Em 1581 começaram a construir o forte São Jorge da Mina com a 

finalidade de assegurar o comércio, devido à ameaça dos espanhóis (RAVENSTEIN, 1900. p. 

626). Os lusitanos encontraram na costa do ouro um importante trato do metal amarelo e 

magnetizam seu comércio (DELGADO, 1971, p. 55). Além do ouro, também havia um 

complexo comercial, como o de noz-de-cola, de sal, peixe, tecido (KIPRE, 2010, p. 364 - 

373). 

Na região do atual Camarões, os portugueses encontraram diversos povos. Uma 

sociedade organizada em torno de ―Estados‖, como os Yorubás, os mais ―desenvolvidos‖, 

sendo Benin o primeiro ―Estado‖ com o qual os portugueses estabeleceram contato, 

basicamente por meio de relações diplomáticas e comércio. O rei do Benin, por exemplo, 

tinha uma rede de comércio muito grande, entre os produtos principais, estavam os escravos 

(RYDER, 2010, p. 413). 

Em suma, os portugueses foram aos poucos entrando em contato com povos de 

variadas culturas do oeste africano. Muitos deles estavam organizados há centenas de anos, 

com reinos muito bem estabelecidos política e militarmente e tinham um controle sobre o 

continente que impossibilitou a dominação por parte dos portugueses, já de início, o litoral e o 

sertão. Os reinos africanos estavam, assim, aptos a resistirem uma dominação completa dos 

portugueses. Mas, para essa fase inicial, o que mais se ressalta é que passaram a participar dos 

variados comércios e, por isso, apenas lhes bastavam alguns fortes para se manterem ativos no 

comércio. Nesse sentido, surgem as feitorias.  

 

As primeiras feitorias portuguesas, como a que foi estabelecida pelo infante 

Dom Henrique em Arguim, na costa da Mauritânia, foram criadas para 

desviar ouro, especiarias e escravos do comércio saariano. As missões de 

Diogo Gomes em 1446-62 resultaram em acordos comerciais com os 

governantes da costa africana que englobavam tanto o ouro quanto os 

escravos. Os portugueses ofereciam presentes ou tributos regulares aos 
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 Descoberta da mina e edificação do castelo (Jan. 1471 — 1 - 1 - 1 4 8 2). IN: Monumenta Missionária 

Africana. Vol. 1. 1951. A descrição é de João de Barros. Existem várias outras.  
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governantes em troca do direito de comerciar. Os mercadores, por sua vez, 

pagavam ao infante Dom Henrique – ou, depois de 140, ao monarca 

português – uma taxa de licença de comerciar naquelas costas, ou se 

arriscavam a ser presos caso não o fizessem (BLACKBURN, 2003, p. 131).  

 

A principal região, do ponto de vista da história do comércio negreiro, foi a do 

Congo. Organizados em estados, os povos locais tinha uma metalurgia bem desenvolvida, 

acentuando as características bélicas e de caça. A onipresença da floresta fez com que os 

diversos reinos se adaptassem à vida entre as matas. Havia um refinado sistema de cobrança 

de tributos e muitas feiras sertanejas. A cidade de Luanda centralizava boa parte do comércio 

com o interior, o sal, peixe, cerâmicas, o Zimbo (VASINA, 2010). Os portugueses chegaram à 

região do Congo por volta de 1483. Inicialmente, não puderam fazer muito mais que 

comercializar com a população local. Devido à importância que o local passou a ter para o 

comércio negreiro, nos deteremos mais neste ponto. 

 

2. O Congo e a empresa escravista. 

 

Diogo Cão e seus navios entraram em contato com o reino do Congo, denominada 

de Etiópia Ocidental. Batizou-se
107

 a região de ―Congo
108

‖ por derivação do nome de um dos 

reis da região (DELGADO, 1971, 75). Ao sul, estava a região de Angola, com o Estado de 

Ndongo, cujo rei Ngola também determinou a nomenclatura do local
109

.Com a morte de 

Diogo Cão, Bartolomeu Dias foi quem organizou o contato com os africanos. Segundo 

Ravenstein (1900), havia uma ameaça europeia em relação ao comércio local e, para 

assegurar o ―monopólio‖, os portugueses tiveram que tomar medidas mais efetivas em termos 

de colonização (RAVANSTEIN, 1900, p. 626). Pois, as expedições eram compostas por 

poucos navios e nem se podia pensar no estabelecimento de uma estrutura administrativa no 

litoral. Nesse sentido, os portugueses tiveram que estabelecer presença mais constante a fim 

de assegurar o comércio. Mas, a influência do reino do Congo era hegemônica. Ele cobrava 
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 Diferentemente, de muitos outros nomes dados pelos portugueses que foram influenciados pelos produtos 

principais da região, como ―Costa do ouro‖, ―Costa do Marfim‖, ―Costa dos Escravos‖, etc. (MASSING 2009, p. 

331-365).  
108

 Descrição da ―descoberta ― feita por Diogo Cão in. ―Descoberta do Reino do Congo. 1482‖ in: Monumenta 

Missionária Africana. Vol. 1. 1951.P. 39 -44 
109

 O nome das terras ―encontradas‖, como dito acima, representava para o que de mais importante se tinha na 

região. No caso do Congo e Angola, a nomenclatura dos reis foi o ponto pelo qual passou a ser designada o 

local, do ponto de vista português. Será que isso representa a importância política dos reis africanos para os 

portugueses? Isto é, a soberania local frente os interesses portugueses, pois, ao taxar uma região, naturalmente, 

do ponto de vista europeu, era atribuída uma grande importância àquilo que serviu de ponto de apoio para a 

nomeclatura. 
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tributos de quase todos os povos. Alguns historiadores chegam a afirmar que na época, a 

população ligada ao Ndongo, chegava a 8 milhões
110

.  

A população era dividida entre a grande cidade ―Mbanza Kongo‖ (ou Congo) e o 

campo. Do ponto de vista dos portugueses, existiam três camadas sociais: a realeza, os 

aldeões e os escravos (VASINA, 2010, p. 648)
111

. A nomeação dos cargos administrativos era 

feita pela nobreza que dividia entre os parentes os cargos de importância. Os reis eram 

―polígamos‖ e tinham, às vezes, centenas de filhos, netos e bisnetos, como foi o caso de 

Afonso I que em 25 anos de reinado somou mais de 300 descendentes (VASINA, 2010, p. 

653). 

Havia uma centralização no reino em torno do rei, que pode ser notada pelo 

controle da emissão da moeda: nzimbo; e pela redistribuição dos cargos importantes a cada 

geração de reis que assumia o poder(VASINA, 2010, p. 653). Os reis, em caso de guerra, 

poderiam recrutar dezenas de milhares de camponeses do campo para as batalhas. 

A centralização do poder e dos tributos nas mãos do rei, bem como, a unificação 

do comércio e da moeda intensificaram a possibilidade dos portugueses agirem em direção ao 

comércio e à evangelização – passos importantes da tentativa inicial de hegemonia lusitana. 

Os portugueses passaram a se introduzir nas disputas de poder entre a realeza congolesa, 

auxiliando militarmente os reis que faziam acordos comerciais e se submetiam ao 

cristianismo. Em outras palavras, impossibilitados de guerrear e derrotar os reis locais que se 

opunham ao comércio, os lusitanos passaram a sustentar aspirantes a reis que fizessem 

acordos comerciais se submeteram ao catolicismo. Não é casual que, um dos reinados mais 

duradouros da época tenha sido o de Afonso I, isto é, o primeiro cristão do Congo (1506 - 

1543). 

 

Cristão desde 1491 e protetor dos raros missionários antes de 1506, esse 

chefe de facção, uma vez rei, transformou rapidamente a Igreja católica em 

religião de Estado. Seu filho Henrique, como bispo consagrado em Roma, 
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 Segundo Vansina, os cálculos sobre o número de pessoas do reino do Congo variam muito de historiador para 

historiador, alguns alegam que a população não passava de 500 mil, outros afirmam que existiam mais de 8 

mihões. O acredita que o numero passava de 2 milhões ao menos. 
111

 Como veremos a concepção de escravos para os africanos tinha uma noção peculiar e específica diferente da 

abordada pelos europeus. Escravo poderia ter várias funções e significados. A palavra escravo é uma designação 

originária da Europa. A noção de perda de ―libertada‖dos africanos, adaptadas aos costumes europeus gera 

confusões. Escravos no sentido africano poderia ser um cativo de guerra, um estrangeiro. Poderia ter várias 

importâncias dentro das sociedades, maiores e menores níveis de liberdade, poderia plantar, ser guarda real ou 

mesmo trabalhar forçadamente. Entre outros ver: LOVEJOY, Paul. A escravidão da África.Uma história de 

suas transformações 2002. P. 29-42. FINLEY, M. I. Between Slavery and Freedom. In: Comparative Studies in 

Society and History, 1964, p. 233-249 
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esteve a frente da Igreja do Congo de 1518 a 1536. Em seguida, o controle 

do bispado caiu nas mãos dos portugueses (VASINA, 2010, p. 657). 

 

Pode-se concluir que a ligação do rei com os portugueses e com a Igreja 

aconteceu, de modo determinante, com a finalidade mútua de obtenção de poder, seja de 

maneira direta por parte de Afonso I seja de modo indireto por parte dos portugueses. A Igreja 

Católica também lucrava com essa relação, na medida em que, dentro do panorama da Contra 

Reforma, adquiria mais católicos para o seio da Igreja. Nesse sentido explica-se a consagração 

de Henrique I (africano) como Bispo, feita em Roma. Muitas dessas conversões foram feitas 

de forma forçada. Acostumados, sobretudo, com a poligamia, os africanos não conseguiam 

assimilar a monogamia, gerando um imbróglio com os padres. Segundo os relatos, os reis e os 

fidalgos eram os primeiros a manter essa relação, influenciando a sociedade. A instituição do 

casamento, na visão do Padre Baltasar Barreira em 1582 não era verdadeira, pois, os próprios 

reis tinham várias mulheres e ―Quicumbas‖
112

. A poligamia foi, assim, um dos maiores 

obstáculos culturais para os religiosos europeus instituírem o catolicismo de maneira plena.  

Dessa forma, a partir da segunda metade do século XVI, os portugueses foram aos 

poucos adentrando o continente por meio das relações estabelecidas com representantes 

africanos soberanos (ou da soberania africana). Não importava que a população fosse 

parcialmente cristianizada, mas, que aceitassem os portugueses fazendo o comércio com eles. 

No início do século XVI a empresa do tráfico começava, portanto, a prosperar. Entre 1506 e 

1526, segundo Vansina, o comércio intercontinental, com a entrada da América, organizou-se 

e prosperou. Em 1526, o rei do Congo orientou o tráfico de escravos por decreto (VASINA, 

2010, p. 659), determinando que apenas os estrangeiros poderiam ser escravizados.  

Os portugueses imaginavam que o Congo estava repleto de minas de ouro e cobre. 

Esse era o um dos seus grandes interesses, ainda no século no século XVII no contexto da 

Guerra de Ambuíla. Mas, as diversas gerações de reis congoleses não permitiram a 

prospecção do território. De fato, havia muitas minas de cobre, mas, os portugueses não 

puderam tocá-las até a segunda metade do século XVII. Os africanos passaram a lucrar muito 

com o comércio intercontinental. Alguns membros da realeza passaram a se sustentar no 

poder devido a relação com os europeus.   

 

3. A América e a África 
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 Quicumbas, termo africano similar a concubinas. Baltasar Barreira, ―informação do Casamento em Angola‖ 

(1582?) in: Monumenta Missionária Africana.  (1570-1599). 1952 p. 230. Esta é apenas uma descrição. Por 

todo o século XVII existem inúmeras reclamações no mesmo sentido. 
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O comércio intercontinental, principalmente o negreiro, portanto, passou a ser 

muito importante dentro da economia-política do Congo. Ao passo que, quanto mais se 

desenvolviam as colônias americanas, mais demanda havia por escravos. Além do envio de 

produtos – num intercâmbio ocorrido no Atlântico sul ainda em fase inicial – incrementam-se 

as viagens e as trocas econômicas envolvidas com o trato negreiro. Estimativas feitas por 

David Eltis
113

 nos mostram um grande aumento no número de escravos transportados para as 

Américas já nos primeiros anos após a descoberta do novo mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 

Estimativas de escravos embarcados na África(1501 – 1600). 
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 Referimo-nos à base de Dados ―Database Eltis‖ que sintetiza pesquisas recentes e antigas acerca da história 

do tráfico negreiro. 
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Longe de serem exatas, com as estimativas de Eltis temos a finalidade de mostrar 

o processo de aumento na taxa de exportação de escravos. Deve-se, portanto, aceitar os dados 

como medidas aproximadas e não como fonte precisa de informação. Sendo assim, observa-se 

nos números que os primeiros 25 anos de importação foram de pequena proporção, contando 

com pouco mais de 13 mil exportações. Mas, com a organização do comércio feita na África e 

com o crescente desenvolvimento europeu na América, o número de escravos transportados 

aumentou significativamente até 1550. Depois, se observa um lento aumento até 1575. Só nos 

últimos 25 anos do século houve um enorme crescimento. Embora tenha ocorrido uma 

crescente exportação para a América espanhola, devido à colonização, incrementou, de fato, 

na América portuguesa. Pode-se pensar que o aumento, de forma lógica, tenha ocorrido 

porque eram os próprios portugueses que faziam o comércio negreiro, mas, não foi por isso e 

sim pela efetivação da colonização da América portuguesa, pelo sucesso da empresa do 

açúcar e, também, pela especialização do transporte negreiro; isto é, pela criação por parte de 

Portugal de um sistema comercial cada vez mais especializado no trato – o sistema comercial 

Atlântico em fase embrionária. Em última análise, por um lado, o trato se intensificou pela 

demanda da colonização portuguesa e espanhola; por outro, devido à visão comercial de 

                                                           
114

  Aqui se incluem no total 1.685 peças compradas por ingleses e 66 por franceses. 
115

 Aqui se incluem no total 237 peças inglesas e 1.365 neerlandesas.  

 Espanha/Américas Portugal/Brasil Total 

1501/1525 6.363 7.000 13.363 

1526/1550 25.375 25.387 50.763 

1551/1575 28.167 31.089 61.007
114

 

1576/1600 60.056 90.715 152.373
115
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alguns reis africanos frente a essa demanda, e pela implantação dos interesses portugueses na 

região de Angola. 

Diogo I, sucessor de Afonso I, em meados do século XVI procurou se separar 

dos portugueses e assegurar totalmente o comércio de cativos. Com sucesso, afastou-se por 

um período dos portugueses. Mas, por volta de 1675, aconteceu uma grande mudança nas 

relações de poder do continente africano e, em consequência, na estabilidade política da 

região. A região do Ndongo passou a ser atacada por uma migração de guerreiros muito 

violentos: os Jagas  

 

4. Os Jagas e a implantação de Luanda 

 

A primeira fase da conquista do Ndongo compreende o período entre os anos 

de 1576 e 1590 (HEINTZE, 2007, p. 68). Com o desenvolvimento da relação do rei do Congo 

e os portugueses, na qual visando lucros o rei se submeteu à religião europeia, houve 

desinteresses de ambas as partes devido ao desenvolvimento do comércio negreiro, que se 

mostrava cada vez mais lucrativo. Tanto a Coroa de Portugal quanto o rei do Congo queriam 

deter o monopólio de sua exploração. A demanda europeia no litoral africano e os inúmeros 

produtos que cada vez mais apareciam, passaram a chamar a atenção de povos do interior do 

continente africano. Segundo Vansina (2010), essa atração pela grande variedade de produtos 

e pelo grande lucro obtido por meio do comércio negreiro, implicou na migração do povo 

Jaga, o qual passou a atacar contundentemente o rei do Congo(VASINA, 2010, p. 662) que, 

por sua vez, pediu auxílio aos portugueses(HEINTZE, 2007, p. 68). Do ponto de vista 

português, a invasão Jaga foi um dos principais fatores para a efetivação da colonização por 

parte dos portugueses. Nesse contexto, Paulo Dias de Novais fundou Luanda em 1575.  

 

5. Criação de Luanda em 1575 

 

Com o Congo em auxílio português, os Jagas atacaram, pilharam e quase 

destruíram parte do reino. Com a perda do poder do rei na região de Luanda os portugueses 

aproveitaram da situação e submeteram à população à colonização. Os missionários europeus 

foram fundamentais nesse processo, batizando e realizando casamentos, comprometendo a 

população ao modo de viver católico. Luanda se tornou o centro administrativo e 

representante da Coroa portuguesa. A cada três anos mudava o Governador. As decisões eram 
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tomadas no âmbito do Conselho Municipal. Além do centro, na periferia havia as ―prisões‖ 

que eram controladas por chefes militares. Pois, conforme os portugueses iam adentrando e 

dominando as regiões, faziam prisões e inúmeras fortalezas para assegurar o poder. À medida 

que iam se assenhoreando dos povos, cobravam taxas numa relação similar à feudal. Os 

―sobas‖ eram os subchefes africanos que tinham uma relação senhorial com os portugueses, 

denominados de ―Amos‖, que respondiam à Coroa portuguesa. Como dito acima, a taxa da 

colonização era cobrada somente em escravos
116

.  

Devido a essa investida dos Jagas
117

 e ao domínio dos portugueses na região 

sul do Congo, o rei conguês teve seu poder de ação limitado ao norte e, conforme os 

portugueses avançavam em sua direção, ele teve que migrar para o leste(VASINA, 2010, p. 

665), até que em 1671 foi vencido pelos portugueses. A perda de espaço do rei do Congo 

aconteceu não pelo poderio bélico, mas, pelo crescente poder econômico dos europeus que 

forneciam aos povos locais produtos como tecidos, bebidas, alimentos. Dessa forma, foi 

obrigado a cada vez mais se esconder no Leste fugindo dos lusitanos. 

Os portugueses não precisaram dominar o território africano para conseguir 

aquilo que mais lhes interessava. Luanda tornou-se, já no século XVI, o centro do comércio 

negreiro da África não apenas pelo lucro direto que gerava a venda de cada cativo, mas, 

também, pela estrutura comercial que dava suporte ao trato. Os Jagas foram essenciais nesse 

processo (HEINTZE, 2007, p. 80). 

Produtos externos: americanos e europeus, como a mandioca, o milho, o feijão, 

o porco, o tabaco, passaram a responder às necessidades da população africana, já que nas 

rotas do tráfico de escravos não faltavam alimentos, isto é, dificilmente a população quando 

atrelada ao comércio passava fome
118

. A própria moeda Nzimbo se desvalorizou(VASINA, 

2010, p. 666) no contexto da entrada dos produtos estrangeiros.  

Entre 1617 e 1621, os portugueses em Luanda procuraram fazer acordos com 

os Jagas, chefiados por Kasange, com o intuito de vencer o rei do Congo. A atitude gerou uma 

carnificina que chegou a impulsionar uma grande fome que expulsou as pessoas e, como 

consequência, ocasionou a interrupção temporária do trato negreiro. Em 1630 alguns jagas 
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  Ver Vansina (2010), e os vários estudos de Beatrix Heintze. Entre eles. (HEINTZE 2007, pp. 67-101) 
117

  Thornton distingue dois povos entre os quais a historiografia costuma atribuir-lhes o nome de Jagas. Segundo 

ele, nem todos os povos que eram denominados Jagas eram da mesma matriz. Criou-se, dessa forma, uma 

tradição no século XVII em denominar ―Jaga‖ o povo Imbangala que atacou o Congo.  Pois, roubavam, 

escravizavam e comiam seus inimigos. A confusão advém da interpretação de Joseph Miller que confundiu as 

descrições de um ataque do século XVII com o de 1568. Para ele o ataque de 1568 foi de um povo (Imbamgala) 

e o do século XVII de outro (Jagas), mas, os dois foram chamados de Jagas.  THORNTON (1978). 
118

 Por outro lado, doenças como a varíola europeia dizimava a população. Chegando a diminuir cerca de dois 

terços da população, como apontou Vansina (VANSINA, 2010, b, p. 666). 
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criaram o ―Estado de Imbangala‖, cuja importância esteve atrelada ao tráfico de escravos e ao 

comércio ligado a ele.  

O Estado de Imbangala foi, durante todo o século XVII, uma linha que limitava 

o avanço português para o centro do continente. Os portugueses ficaram circunscritos à região 

de Luanda. Quando tentaram avançar em alguma direção, o fizeram pelo norte, atacando o rei 

do Congo.  

 

6. A União Ibérica e os Asientos. 

 

Com a montagem da empresa escravista no século XV, os portugueses 

passaram a deter a exclusividade (do ponto de vista das Coroas europeias) das rendas do 

comércio. Dessa forma, se decidia em Portugal quem teria direito a explorar a atividade 

ultramarina. A Coroa de Portugal, embora com o direito de fazer por conta própria, muito 

dificilmente investia seus cabedais no trato, deixava para particulares a tarefa de realizar a 

empreitada, não obstante, vigiando e cobrando por isso. Havia contratos nos quais ao ceder a 

particulares o direito e o dever de realizar o comércio, a Coroa recebia uma taxa. Segundo os 

estudos de José Gonçalves Salvador (1981) os contratos eram, em grande parte, firmados com 

judeus, cuja experiência comercial implicou na exploração dos territórios. Alguns 

comerciantes judeus se especializaram no transporte e passaram a tomar conta do comércio. 

Pagavam à Coroa o direito de monopólio do trato em determinadas regiões, como Manuel 

Caldeira no início do século XVII (SALVADOR, 1981, p.7). Para o autor, o processo pelo 

qual os hebreus assumiram o comércio negreiro, arrendando os direitos de colonização, foi 

uma continuação da história dos contratos portugueses, na medida em que eram eles que 

adquiriam os direitos de comércio em Portugal há muito tempo. 

 

O arrendamento dos bens da Coroa por meio de contratos já constituía uma 

praxe em fins da Idade Média e logo se aplicou à África Ocidental e ao 

Brasil (...) Para a exploração do tráfico de escravos negros a Coroa adotou 

igualmente o processo de contratos monopolistas, a encargo e supervisão do 

Conselho da Fazenda e da Casa da Índia, órgão a que estavam afetadas 

também a Mina da Guiné; todos, porém, sujeitos à expressa vontade do el-rei 

(SALVADOR, 1981, p.15). 

 

Dessa forma, apesar de características próprias adquiridas conforme as 

necessidades dos descobrimentos, houve uma continuidade no modo como era realizada a 

forma de se conceber o comércio negreiro. A Coroa estendeu ao domínio ultramarino os seus 
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tentáculos visando receber seus direitos administrativos. Para isso, a Coroa passou a deter o 

monopólio. Por exemplo, proibiu o comércio que existia entre os ―lançados‖ de Cabo Verde 

com a Guiné: 

 

O comércio com a parte que restava da Costa da Guiné superior era limitado 

na viagem de ida aos artigos produzidos pelos próprios cabo-verdianos, 

enquanto na viagem de volta o transporte de escravos foi proibido aos 

comerciantes de Cabo Verde para além do necessário do que precisassem no 

interior da ilha(RODNEY, 1965, p. 308) (tradução livre)
119

. 

 

Essa atitude foi pensada com a finalidade de garantir o monopólio. A 

administração se encontrava em Santiago inicialmente, depois, foi feita uma divisão entre as 

localidades. Dessa forma, eram feitos contratos dividindo-se em distritos com os quais se 

pensou ser possível realizar o comércio dentro do continente. Segundo Rodney, a política se 

mostrou um fracasso na medida em que não assegurava o monopólio, já que franceses, 

ingleses e holandeses tomaram parte do comércio com o continente (RODNEY, 1965, p. 309). 

Dessa forma, a Coroa dividiu em três grandes ―Contratos‖ o processo de ―exploração‖ da 

região: Guiné – Cabo Verde; São Tomé e Angola. Essa foi a base do processo de atuação 

portuguesa na África. 

O Contrato das Índias Ocidentais portuguesas passou a ser muito concorrido na 

época. Para Rodney, essa procura se dava, sobretudo, pelo grande mercado espanhol. A 

principal região fornecedora de escravos para a Espanha era a da Alta Guiné (RODNEY, 

1965, p. 309). Havia, primeiramente, licenças de fornecimento adquiridas em Sevilha na qual 

se permitia que os comerciantes fornecessem os escravos demandados na América. Depois, a 

partir de 1595, essas licenças individuais passaram a ser substituídas pelo Asiento
120

, que era 

uma forma geral de se permitir o fornecimento de escravos para a América espanhola. Para o 

autor, mesmo parte da historiografia portuguesa tendo afirmado que a união com os espanhóis 

foi negativa no sentido que os portugueses passaram a perder influência em algumas regiões, 

como em Senegal e Gâmbia, não é aceitável porque ao contrário de negativa, a demanda 
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 Commerce with the remaining portion of the Upper Guinea Coast was limited on the outward journey to 

articles produced by the Cape Verdeans themselves, while on the homeward journey the Cape Verde traders 

were forbidden to transport slaves beyond those needed within the island (RODNEY, 1965, p. 308).  

 
120

 Robin Blackburn afirma que o primeiro asiento de escravos foi preparado em 1518 (BLACKBURN, 2003.p. 

170). Para Luis Felipe de Alencastro, a máquina estrutural do comércio negreiro dói estruturada para fornecer 

escravos à América espanhola, o Asiento foi o meio principal para tal, aglutinando camadas riquíssimas da 

população, como, banqueiros ibéricos. Depois, com o fim da União Ibérica, a máquina já montada continuou 

como base para as negociações portuguesas. Contudo, ilegalmente, continuou havendo o comércio com a Região 

do Prata depois de 1640. Os portugueses se interessavam pela prata e os espanhóis pelos negros. 

(ALENCASTRO, 2006. p. 110). 
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espanhola, além de fomentar o comércio com os africanos na região de Cabo Verde-Guiné, 

assegurou a constância comercial, sobretudo, pelo fornecimento de produtos pelos quais os 

africanos estavam interessados. E, além disso, a relação entre Espanha e Portugal não foi 

imposta devido à União Ibérica, já que bem antes de 1580 já havia a distribuição das 

―licenças‖ em Sevilha. Para ele, os ataques que os portugueses receberam na África, os quais 

implicaram na perda de influência com algumas regiões, aconteceria mesmo sem a União 

Ibérica, a qual apenas desvelou os interesses dos países europeus frente às lucrativas regiões 

comerciais portuguesas (RODNEY, 1965, p. 315 - 318). 

No asiento, uma quantia em dinheiro e uma taxa em escravos eram pagas à Coroa 

quando arrematado o direito de comercializar. Como ilustração tem-se o caso do contrato de 

1607, no qual foram 27,000 cruzados e mais 12 escravos por ano. Além de socorrer hospitais 

e a igreja quando necessário (RODNEY, 1965, p. 309). 

Como conclusão deste tópico afirmamos que o processo inicial de ―exploração‖ 

das riquezas africanas não foi feito de forma projetada. Primeiramente, porque o ouro era o 

principal motivo das inúmeras viagens realizadas pelos europeus. A realização dessas viagens 

era de cunho privado, com aval e incentivo da Coroa. A Igreja Católica, com grande poder, 

autorizou e deu justificativa para as viagens porque além de lhe ser vantajoso 

economicamente o era, acima de tudo, hegemonicamente; pois, tendo como aríete os 

portugueses, tiveram a possibilidade de, no contexto da Contra-Reforma, captar almas para o 

Catolicismo. Até a segunda metade do século XVII, quando os Governadores de Angola 

passam a entrar em choque com os religiosos por interesses econômicos, no contexto de crise, 

eles auxiliaram os portugueses no processo de formulação da empresa escravista, legitimando 

espiritualmente o contato. Pois, havia o discurso de que era a Deus que os reis se submetiam, 

não ao rei português.  

A escravidão era praticada na África há muito tempo, mas, em cada sociedade 

ocorria de uma forma, com características próprias. O comércio de longa distância era 

igualmente, praticado. Os muçulmanos traficavam escravos por todo mediterrâneo, Índico e 

pelo Saara (LOVEJOY, 2002, p. 91). Assim, em algum ponto, os portugueses assumiram o 

lugar econômico dos muçulmanos, abrangendo os horizontes, dando uma maior dimensão 

para o comércio. Desse ponto de vista, podemos falar em uma continuidade histórica? De um 

prisma prático, de um homem transportar outro com a finalidade de retirá-lo de sua terra e 

vendê-lo como escravo em outra região longínqua, evidente que sim. Mas, há 

descontinuidades também: como os meios de compra e venda, os padrões de mortalidade e, 
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principalmente, a finalidade do comércio; da mesma forma, percebemos uma sofisticação 

comercial que impulsionou, conforme os séculos, a criação de empresas responsáveis pelo 

trato, sendo que o principal fator da mudança foi o surgimento do Brasil.  

Com o desenvolvimento do açúcar na América e a aliança com a Espanha advinda 

da União Ibérica em 1580 o mercado de negreiro teve um incremento. Luanda estava, no final 

do século XVI, pronta para atender essa demanda; o rei do Congo que depois de 1526 tinha 

organizado e monopolizado o comércio, perdeu espaço com o surgimento dos ―Jagas‖, que 

incitaram o processo de escravização por guerra e, acima de tudo, com a criação de um 

―Estado‖ passaram a ser fornecedores de Luanda. Se, por um lado, faltava ouro para os 

portugueses, os escravos se mostravam bastantes lucrativos. Dessa forma, se implantou o 

sistema português de contratação comercial no comércio africano de escravos, comércio que 

já existia e que, todavia, pela entrada dos portugueses mudou significativamente; de modo 

progressivo , com a criação do Novo Mundo e com a sua forma de trabalho, aumentou a 

demanda de uma forma jamais observada pelos africanos que, na sede de lucros, fornecia o 

―gado humano‖.  

 

 

 

7. Organização brasílica do tráfico de escravos angolano. 

 

7.1. Governadores gerais de Angola e o comércio de escravos para o Brasil. 

 

Entre os anos que se seguiram ao fim da união com Castela, houve uma crise 

política dentro do império português que permaneceu latente até 1668, quando a Espanha 

aceitou a independência portuguesa. Uma crise fundadora do império ultramarino português, 

uma vez que a tentativa de enquadramento político da Coroa portuguesa perante as potências 

européias influenciou e foi influenciada pelas ocorrências ultramarinas. Concomitantemente à 

Restauração de Portugal o país observava um decréscimo substancial em seu território 

colonial e em seu círculo de influência comercial, em outros termos, quando em 1640, Dom 

João tomou para si a Coroa, parte importante do seu poderio comercial havia sido tomada 

pelos Países Baixos e, em partes pelos ingleses. Nesse quadro político se encaixa a perda do 

território angolano, mais precisamente do Porto de Luanda. Bem como os portugueses que 

necessitavam de escravos para produzir na América, os holandeses, em arremedo à 
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colonização lusitana, aplicaram o mesmo método de colonização, baseando-se no escravismo 

africano. Os holandeses, por meio da WOC, haviam açambarcado parte importante dos portos 

ocidentais portugueses (BOXER, 2008) e no Ocidente, por meio da WIC dominaram 

temporariamente algumas partes do território comercial português, como Pernambuco
121

 e 

Luanda (POSTMA, 1972; ALENCASTRO, 2006; DELGADO, 1971).  

A intenção dos holandeses, ao tomarem o porto de Luanda, era similar à dos 

portugueses, mas, por meios diferentes, enquanto os portugueses que há quase um século 

haviam iniciado um processo de colonização, auxiliados pela evangelização, os batavos tão 

somente estavam interessados no comércio negreiro. Ora, esta também era a intenção do 

grupo africano que, naquele momento, comercializava escravos na região, principalmente os 

Jagas. Dessa forma, o ataque dos holandeses à Luanda teve sucesso porque havia uma 

recíproca por parte do reino Imbangala, centralizado nas mãos da Rainha Zinga, que em 1622-

24 ascendeu ao trono com o apoio dos portugueses
122

 centralizando o comércio de escravos na 

região e formando um espécie de cinturão que inibia a evolução do trato português com o 

interior do continente e passou a resistir as iniciativas (MILLER, 1975, p. 207). Em outros 

termos, os portugueses tentaram dominar o reino Imbangala conquistando a rainha que apenas 

se interessava em traficar escravos. Nesse sentido, os holandeses que exclusivamente 

pensavam no comércio, passaram a fazê-lo com a rainha, ao sul de Luanda, sem a anuência 

portuguesa, pois, enquanto os portugueses além de traficar escravos, tinham a finalidade de 

dominar a região; os holandeses apenas procuravam enviar escravos para a América. Não se 

afirma, todavia, que não era esse também o intuito lusitano, mas de modo que para além de 

um empenho com o mercado humano, havia também a demanda pelo território e pelas 

―almas‖. Indo mais a fundo, em termos de colonização, os portugueses estavam desde 1575 

num processo de domínio territorial que, certamente, não passou por despercebido nem pela 
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 Variada é a historiografia a respeito: entre eles estão os livros de Evaldo Cabral de Mello, MELLO, Evaldo 

Cabral de. O negócio do Brasil. 2003; BOXER, C. R. Os holandeses no Brasil. 1624 – 1654. 1961. Entre 

outros.  
122

 A Rainha Zinga, ou Ginga, é uma personagem lendária na história africana, uma vez que foi interpretada, 

historicamente, como fiel depositária da resistência aos europeus. Essa interpretação aconteceu no movimento de 

independência de Angola e por historiadoresliberais, para os quais o fato dela ter resistido aos portugueses foi 

visto como um proto-nacionalismo. Não obstante, a historiografia tem mostrado que diferentemente de ter 

resistido ao avanço português baseada num nacionalismo a rainha tão somente se interessava em se assegurar no 

poder e, nesse sentido, fez inúmeras alianças com portugueses e holandeses. Sua base de poder era o tráfico de 

escravos que era feito com os europeus. Primeiramente, para ascender ao poder, ela se ancorou nos portugueses 

em 1622 quando tomou para si a Coroa em 1624. Para Joseph Miller essa ascensão foi incomum, pois, já havia 

se extinguido o costume de mulheres assumirem o poder no Congo; Thornnton, afirma que o costume não havia 

de todo se extinguido. O importante a se ressaltar é que, de fato, parte de sua elevação ao poder teve como base 

os portugueses ávidos por adentrar no sertão e capturar escravos. Como a rainha centralizou o reino do Dongo e 

o tráfico de escravos na região, criou-se uma nova etapa do tráfico de escravos, na qual a personagem feminina 

era uma fornecedora dos portugueses. (MILLER, 1975, p. 201 - 216); (THORNTON, 1991, p. 25 - 40). 
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rainha, nem pelos reis africanos que, quando faziam a aliança era para se manter no poder 

frente aos seus concorrentes e, também, como manobra para não ser achacado pelo povo 

ibérico. De modo que a aliança comercial feita com os portugueses, desde a década de 30, foi 

fruto da diferença de interesses comerciais entre os dois países europeus, que acabou 

implicando na aliança militar entre os Imbangalas e os batavos com a finalidade de expulsar 

os portugueses de Luanda em 1641. A rainha Zinga passou a agir em todo o Noroeste de 

Angola (Mapa 1). Com isso, atacava os povos que não se lhe submetiam e os escravizavam, 

recrudescendo o tráfico negreiro ocidental. 

 

Mapa 1: Noroete de Angola c. de 1600
123

. 

 

A importância da rainha Zinga teve umvalor muito grande no que diz 

respeito a um período crucial da história do tráfico de escravos africanos. Podemos dividir em 

duas etapas seu contato com os portugueses, anterior aos holandeses. Ao preferir os batavos, 
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Mapa de (MILLER, 1975, p. 203). 
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ela resistiu à ação portuguesa de colonização. Depois de ter utilizado como escada até 

ascender ao poder. Depois dos holandeses, na segunda etapa, ela abriu as portas de parte do 

sertão africano aos lusitanos. De qualquer forma, em seu longo período como rainha 

Imbangala, ela forneceu escravos aos europeus e, acima de tudo, auxiliou no processo de 

construção da empresa escravista: 

 

Ela acabou inesperadamente com seus antecessores opositores, abriu suas 

terras para as invasões de comerciantes de escravos portugueses, assim, 

expos os membros do reino a apreensão e venda. Ela também violou  

preferências ideológicas Mbundu, acolhendo os missionários cristãos à sua 

capital (MILLER, 1975, p. 208) (tradução livre)
124 

 

Quando em 1648 os holandeses foram expulsos de Luanda, restou a Zinga apenas 

a possibilidade de comercializar com os portugueses. Em 1656, houve uma aliança entre ela e 

os portugueses, a partir da qual se acelerou o processo de colonização do reino Matamba, ao 

sudoeste de Luanda. O acesso ao tráfico a esta região, depois de 1656 melhorou 

significativamente quando ela tornou-se católica e assim morreu em 1663, deixando aos seus 

descendentes o legado português (MILLER, 1975, p. 221) que implicou numa querela pelo 

trono, entre a opção de resistir ou aliar-se aos portugueses. Zinga soube, talvez como nenhum 

outro rei do período, aproveitar-se dos europeus para conseguir se sustentar no poder, sendo 

extremamente respeitada e temida, tanto pelos europeus, como pelos africanos. Forneceu 

muitos escravos para a América portuguesa e holandesa durante seu reinado, ajudou a 

articular internamente o tráfico negreiro, dando uma dimensão Atlântica ao trato.  

O período de dominação holandesa em Angola marcou de um lado a fuga 

temporária dos portugueses da região, na medida em que os batavos se preocuparam tão 

somente em dominar a região do porto de Luanda com o intuito de comercializar. Outro 

aspecto característico dos holandeses foi a participação ativa da WIC que buscava escravos 

para a América a pedido de Nassau, pois, necessitava incrementar a produção (POSTMA, 

1972, p. 239 ). Assim, por alguns anos, o tráfico de escravos feito pelos holandeses 

recrudesceu devido a tomada do porto de Luanda, mas, já em 1646 arrefeceu 

consideravelmente, e em 1648 entrou em crise profunda devido à guerra com os portugueses 

(Tabela 3). 
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She abruptly ended her predecessors opposition to Portuguese encroachments, opening her lands to Portuguese 

slave traders and thus exposing the kinsmen of the kingdom to seizure and sale. She also violated Mbundu 

ideological preferences by welcoming Christian missionaries to her capital (MILLER, 1975, p. 208) 
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Tabela 3 

 Tráfico holandês de escravos entre (1641 – 1648). 

 

Ano Costa do ouro Golfo do 

Benin 

Baía do 

Biafra 

África 

Central e Sta 

Helena 

Total 

1641 0 827 685 423 1.935 

1642 0 519 535 2.074 3.128 

1643 213 146 1.508 4.336 6.203 

1644 0 881 1.210 4.325 6.416 

1645 0 497 490 3.564 4.551 

1646 0 0 255 876 1.131 

1647 0 0 0 7 7 

Total 213 2.817 4.683 15.605 23.371 

 

Fonte: Transatlantic Slave Data Base  

 

Os holandeses foram expulsos de Angola na junção dos interesses de um grupo do 

Rio de Janeiro liderados por Salvador Correia de Sá e da Coroa portuguesa, a qual 

prontamente ajudou a financiar a empreitada com dinheiro, navios e suplementos
125

. Mas, o 

feito e a disposição ao ataque foram organizados e postos em prática pelo grupo do Rio de 

Janeiro. Mas, qual o interesse deles em Angola? Vejamos o caso de Salvador Correia de Sá. 

Dois pontos o agradavam na empreitada: a necessidade de escravos para colônia e, não menos 

importante, os ganhos que teria com a reconquista, isto é, as mercês que receberia depois da 

recuperação.  

Charles Boxer afirmou que o intento português para além de econômico e 

político, era também religioso, em outros termos, os interesses portugueses em resistir em 

Luanda também teve a finalidade de ―salvar almas‖. Na avaliação do autor, os holandeses 

estavam mais aptos a resistir aos portugueses devido à posição geográfica que os colocavam 
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 Entre outros: DELGADO (1972); ALENCASTRO (2006); BOXER (1973). Os três autores mostram de 

diferentes ângulos as questões posteriores à restauração de Portugal, cujo interesse no circuito atântico esteve 

atravessado pelas necessidades americanas, em outros termos, entendiam que sem Angola o Brasil açucareiro 

não existiria e, por consequência, Portugal pereceria.  
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em um ponto estratégico, além do auxílio militar dos Jagas (BOXER, 1973, p.267). Mas, com 

todas as oportunidades de resistir, os holandeses deixaram a região aos portugueses que, 

depois disso, passaram a dominar definitivamente a região, principal, depois do acordo com a 

rinha Zinga em 1656.  

A expulsão dos holandeses de Luanda foi o ponto fundador da política brasílica 

dentro de Angola, o que certamente esperava Salvador de Sá quando se propôs a atacar 

Luanda batava com tropas e cabedais brasílicos. Aplicou uma política de colonização baseada 

no sentido de extrair da colônia africana o máximo de cativos à América.  

Depois de expulsar os holandeses de Angola, fez-se necessária a reorientação da 

colonização no território angolano, reestruturar a dinâmica portuguesa em Luanda e região 

atendendo aos novos interesses. Primeiramente, regressaram alguns fugitivos dos ataques 

holandeses que estavam em vilarejos circundantes a Luanda, ou seja, repovoar de portugueses 

a cidade
126

. Nesse sentido, também muitas dívidas que os moradores e sobas contraíram antes 

da invasão tiveram que ser perdoadas
127

. Também, se redistribuíram as terras e as sesmarias 

nas margens dos rios Zenze, Dande e Cuanza para os colonos do interior. Com o ataque 

holandês, o abastecimento de alimentos foi desarticulado, portanto, depois da retomada, 

houve a necessidade de rearticular o abastecimento da cidade. Passou-se a reaproveitar as 

águas do rio Maiga. Substituiu a moeda de panos de palha (moeda local), pela moeda de 

cobre
128

. O fator militar era a maior preocupação, na medida em que, havia o medo de um 

contra-ataque holandês, devido à deficiência marítima, construíram-se algumas galés que 

serviam para o transporte e ligações internas. Todos os presídios foram reconstruídos e alguns 

outros feitos, além do hospital de Luanda
129

. Em termos comerciais, criou-se uma moenda que 

substituísse os antigos panos de palha. Houve uma intensificação nas questões religiosas, 

exemplificadas na vinda de mais religiosos à cidade e, à construção de conventos, como o de 

São José. Houve uma preocupação muito especial com a captura de escravos e com o 
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 Em 4 de Maio de 1649 o rei enviou à Luanda 6 mulheres portuguesas para que fundassem família. O rei 

enviou uma carta a Salvador Correia de Sá afirmando que era para ele transladá-las a casas de homens bens 

casado enquanto esperavam maridos. Carta Régia a Salvador Correia de Sá (04-05-1649). AHC — Cód. 275, fl. 

148. (MMA, 1981, vol XII, p.344). Em 1651 ocorreu o mesmo segundo os anexos da carta. 
127

 Carta Patente De Salvador Correia (16-01-1650). AHA - Livro de Patentes do tempo do Sr. Salvador Correia 

de Sá e Benevides, vol. 2°, fl. 146 V.-148. — Publicado era A. A., 2.A Série, vol. II, p. 181-183. (MMA, 1981, 

vol XII, p.472-473). 
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 Consulta do Conselho Ultramarino (18-08-1649). AHU — Angola, cx. 3. — Cód. 14, fis. 182V-183V. 

(MMA, 1981, vol XII, p.393-394). 
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 Confirmação da Administração do Hospital Geral de Angola (23-11-1650). A H U — Angola, cx. 3. — Cód. 

278, fl. 339. (MMA, 1981, vol XII, p.618-619).  
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comércio com os colonos no interior, redistribuindo os arrendamentos dos contratos
130

. Em 

suma, iniciou-se uma colonização efetiva em Angola, caracterizada pela tentativa constante de 

dominar a região e de organizar o tráfico de escravos (DELGADO, 1972, p. 22). 

Do ponto de vista diplomático, duas principais frentes se fizeram importantes: o 

rei do norte, Garcia II e Ana de Sousa, rainha Zinga. Salvador Correia de Sá, em 20 de 

setembro de 1647, foi o primeiro Governador e Capitão Geral de Angola depois da expulsão 

dos holandeses, tendo como função de aplicar a efetividade da reconquista (BOXER, 1973), 

iniciando um período de tentativa de domínio, que durou até cerca de 1670, um período de 

recrudescimento no apresamento de cativos destinados à América portuguesa 

(ALENCASTRO, 2006, p. 247 - 327). Embora, se tenha tornado mais evidente o período de 

ataque ao sertão quando estabelecido por Negreiros e Vieira, já Salvador de Sá aplicou um 

plano de ataque aos povos do interior africano com a finalidade de dominar a região. Por 

conta desses ataques, o rei o advertiu por carta em 1649, requisitando moderação, pois, não 

poderia sustentá-lo belicamente em caso de revide
131

. Em relação ao rei do Congo, também, 

foi advertido de que era para planificar um acordo
132

. Assim, em 1651, D. João o enviou uma 

carta na qual o agradecia, tratando-o de forma honrosa, pelo acordo feito com Salvador de Sá 

133
, cujos sucessores tudo fizeram para destroná-lo. O Governador que sucedeu imediatamente 

Correia de Sá e Benavides, Rodrigo de Miranda Henrique, embora tenha tido pouco tempo de 

governo (27 de Fevereiro de 1651 a 12 de fevereiro de 1653), devido ao seu falecimento, 

recebeu do rei português logo que assumiu o poder, a instrução de conservar a paz com o rei 

do Congo
134

.  

O acordo com a rainha Imbangala, Zinga, foi chamado de conversão, isto é, a 

rainha Ana de Sousa que, em 1622 tinha se aliado aos portugueses e, com a chegada dos 

holandeses começou a comercializar com eles na década de 30 tornando-se aliada dos 

mesmos, teve que rever sua posição política após a expulsão dos batavos, pois, tinha que 

escolher entre guerrear ou se aliar aos portugueses. Escolheu a última opção e, em 1659, se 

converteu ao catolicismo. Sua morte, em 1663, gerou uma luta dinástica pelo trono que 
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 Consulta do Conselho Ultramarino (08-07-1649). AHC—Cód. 14, fls. 173 e seguintes. — Angola, cx. 3. — 

Original. (MMA, 1981, vol XII, p.357-361). 
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 Carta Régia Ao Governador de Angola (23-04-1649). AHU -  Cód. 275. Fl. 247. In: (MMA, 1981, vol XII, 

p.343). 
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 Carta Régia a Salvador Correia de Sá (26-04-1649). AHC —Cód. 275, fl. 147 v. (MMA, 1981, vol XII, 

p.344). 
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 Carta de D. João IV ao Rei do Congo (23-09-1651). AHU — Angola, cx. 3. — Cópia. — ATT — Ms. 170 

(Livraria), fl. 374. — Tradução italiana em APF. — SRCG, 249, fl. 170.  (MMA, 1982, vol XIII, p.81).  
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 Carta Régia ao Governador de Angola. (22-09-1651). AHTJ — Angola, cx. 3. Cópia. (MMA, 1982, vol XIII, 

p.83). 
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acabou com a parcial dominação do seu reino pelos portugueses
135

. Ana de Sousa, depois de 

convertida rearticulou o tráfico de escravos com os portugueses e, também, passou a converter 

seu reino. Quando faleceu, a arquitetura religiosa portuguesa já estava implantada. Ao deixar 

sua irmã como herdeira do trono, a qual também era fiel à religião europeia, descontentou 

parte da sociedade Imbangala. Em 1666, Ginga Amona, cunhado de Ana de Sousa, envenenou 

sua esposa herdeira e muitos portugueses que estavam em seu reino, tomando o poder em 

oposição aos europeus. Essa atitude implicou numa resposta portuguesa em função da 

necessitada de traficar escravos. 

 

7.2.Os governadores brasílicos 

 

Luis Martins Sousa Chichorro foi governador de Angola entre 1654 e 1658. 

Embora não tenha sido um governador brasílico
136

, muito interessou aos seus sucessores a sua 

atitude diplomática frente aos povos africanos. Primeiramente, foi no governo dele que a 

rainha Zinga fez o acordo de paz, depois de ter negociado o resgate de sua irmã D. Bárbara de 

Araújo, que estava “ainda sob custódia benigna”(SANTOS, p. 167)dos portugueses, que 

cobraram 129 escravos de resgate.  

A se destacar, Chichorro iniciou a construção do desgaste da imagem do rei do 

norte em relação à Coroa portuguesa. O que se lê na documentação anterior a Chichorro é de 

interesse expresso do rei português que pretendia negociar com o rei do africano. Não 

obstante, sucessivas reclamações das atitudes do rei africano implicaram num desgaste 

diplomático.  

Vejamos a resposta do rei a uma reclamação de Chichorro enquanto ele ainda era 

Ouvidor Geral do Reino de Angola, meses antes de assumir o Governo Geral: 

 

Luis Martinz de Sousa Chichorro, &.ª O Ouuidor geral do Reino de Angolla 

(que hides gouernar) me deu conta particular da cauza de que procede hauer 

de prezente nelle taõ poucos escrauos, sendo o vnico cabedal de seus 
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 Para uma trajetória sintética da rainha ver: THORNTON, J. Legitimacy and Political Power: Queen Njinga, 

1624-1663. The Journal of African History. Vol. 32, No. 1 (1991), pp. 25-40; Para a descrição sobre sua 

conversão e os pormenores ver: CAVAZZI DE MONTECUCCOLO, Pe. João António (1622-1692). Descrição 

histórica dos três reinos do Congo, Matamba e Angola (2 vols.) 1965.  Ainda para uma crítica acerca da análise 

textual das fontes escritas a respeito da rainha, bem como de todas as fontes da época ver: HEINTZE (2007). A 

conversão de Ana de Sousa foi um fato de muita importância para época. A ponto de receber uma breve papal 

em congratulação à sua conversão, ver: ―BREVE DO PAPA ALEXANDRE VII A RAINHA ANA DE SOUSA 

JINGA‖ (19-06-1660). AV., Epistolas ad Príncipes, vol. 64, fls. 70 V.-71. 
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 A Denominação Governador Brasílico é referente a João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros, os 

quais respectivamente, sucederam Chichorro. Brasílico, vem da denominação de Luis Felipe de Alencastro, que 

chama assim os moradores do Estado do Brasil. ALENCASTRO (2006) 
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moradores, apontando que para os hauer, deuia eu mandar fazer guerra a 

ElRey de Congo, á Rainha Ginga, e á Prouincia de Quissama, todos 

perseguidores dos souas meus vassallos, por terem comercio com os 

Portuguezes, e que este cessaria totalmente, se eu naõ defendesse com 

minhas armas os vassallos e amigos, e castigasse aos inimigos. 

E hauendo mandado uer e considerar as razoes da dita carta, com a atenção 

que requere matéria taõ graue, e taõ chea de escrúpulos, me pareçeo 

dizeruos, que a estes inimigos tenho perdoado os agrauos e guerra que athé á 

recuperação desse Reino tinhaõ feito contra minhas armas, vnindose com os 

olandezes, e fazendo a a meus vassallos em sua companhia. E que assy, sem 

darem nouas cauzas, e serem muy justificadas, se naõ deue com razaõ 

romper com elles, nem catiuallos, attropelando nisso as leis da natureza, 

couza muy estranhada dos Summos Pontifiçes, e dos Reis destes Reinos
137

. 

 

Dois aspectos se sobressaem na carta. Primeiro, fica claro que Chichorro estava 

descontente com a atitude do rei do Congo. Nesse primeiro momento, a acusação é de que ele 

estava perseguindo os sovas avassalados. Segundo, há a falta de escravos em Angola e a 

guerra seria um meio de diminuir os problemas. O rei português, mantendo uma aparente 

tendência a refrear o ataque, dialoga ponderando que não poderia atacar os reinos na medida 

em que já os perdoou dos agravos ocorridos nos tempos dos flamengos. Assim, se os 

atacassem, estariam “attropelando nisso as leis da natureza”. Não obstante, continua na carta 

a afirmar: 

 

que no cazo que cometaõ nouas culpas, perseguindo ou damneficando a 

meus vassallos Portuguezes, ou Gentios, ou impedindo o comercio que os 

souas quizerem ter com elles, ou fauoreçendo os inimigos de minha Coroa, 

ou prohibirem a pregação do Sagrado Euangelho, sendo estas cauzas 

verdadeiras, justificadas e naõ affectadas, podereis fazer guerra aos ditos 

inimigos, sempre com grande consideração e cautella, medindo vossas forças 

com as suas, e naõ vos empenhando nunca no certaõ, de maneira que deixeis 

enfraquecida essa praça, e exposta a huã inuazaõ dos inimigos, que tanto a 

apetecem
138

. 
 

 

 

A carta do rei é claramente esquiva, na qual não quis assumir as conseqüências da 

guerra. Sendo assim, afirma ao pré-governador, que se quisesse atacar os reinos teria que 

provar de forma clara a culpa deles. Nos parece que o rei não queria problemas com a Igreja 

ou com um futuro julgamento em relação às suas atitudes. Nesse sentido, foi relutante em 

relação ao ataque. Afirma na carta que dever-se-ia atacar somente se, entre outros, os reis 

atrapalhassem a evangelização. Em 1656, a rainha Zinga, convertida ao catolicismo e 

                                                           
137

 CARTA RÉGIA AO GOVERNADOR DE ANGOLA (16-9-1653). AHU — Cód. 275, fl. 228v. (MMA, vol. 
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rebatizada como Ana de Sousa, passou a negociar com os portugueses. Enquanto ela esteve 

viva o reino não foi atacado. O rei conguenho, por sua vez, não se submeteu. Foi atacado e 

degolado em 1666. Os três governadores, Chichorro, Vieira e Negreiros, acusaram o rei e 

―comprovaram‖ sua culpa.  

Se ressalta que houve uma continuidade nos governadores Vieira e Negreiro, que 

procuraram voltar seus governos para o Brasil
139

, mas, em Chichorro observamos um esforço 

muito grande de reforma do tráfico de escravos buscando favorecer o comércio. Pensavam, 

com isso, em favorecer o Brasil? De certa forma, sim. O dilema de Salvador Correa de Sá e 

Benavides já estava em evidência: sem Angola não há Brasil.  

Sobre sua influência de Salvador Correa de Sá, a Câmara de Luanda escreveu ao 

rei em 19 de Fevereiro de 1656 implicando com a atitude dos atravessadores: 

 

também damos conta a uosa Magestade das desordens que há neste pouo, 

pellos muitos atrauesadores que há nelle das fazendas, que uem de mar em 

fora, de que naçe perecerem os pobres, pella grande carastia em que se 

poiem as fazendas, e as tornarem estes a reuender pello que querem, com 

pretexto de não auer castigo pera eles; e a este exemplo comprrão muita 

poluora, armas e moniçõis com que resgatão pessoas comtra a escomunhão 

da bulia da Sea, de que se não conhece por uia de justiça, por não ser cazo de 

deuassa, que pidimos a uosa Magestade o faça, mandando por prouizão sua 

que por estes cazos se possa deuasar e ser punido por uia de justiça (...)Os 

poucos moradores deste Reino estão muito atrazados e cada ves o uão 

sendo mais por cauza das diuidas que deuem, antes e depois da 

recuperação delle, e a maior cauza hé perque andão homês brancos 

espalhados pellos pumbos e feiras contra a forma do Regimento de 

uosa Magestade e estes só, resgatão as pessas para quem os manda, e 

os escrauos mercadores dos moradores empatados por esta via. E 

aynda algüa que por sua endustria resgatão estes lha tomão por força, 

de que cauza grande damno, a este pouo, e são auexados os 

moradores, em suas fazendas por lhes faltar o resgate das pessas, e não 

só padesem os moradores, mas também os souas uasallos de uosa 

Magestade são participantes e oprimidos, de que nasce a rebelação de 

alguns140. 

 

O resultado da influencia dos atravessadores era o imediato empobrecimento do 

povo de Luanda e região, pois, ficam endividados. Para além de uma preocupação com o 

povo angolano havia a apreensão com o contrabando de escravos, expressa claramente na 

reclamação da Câmara a D. João IV. Para a Câmara de Luanda era interessante que os 
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pombeiros de Angola realizassem o comércio, pois assim, eles pagariam seus tributos em 

Angola. Se houvesse o contrabando, não pagariam nenhum tributo, bem como os escravos 

não iriam necessariamente para o Brasil. 

O grande problema era, portanto, a perda do monopólio na captação dos escravos, 

desencadeada pela atuação dos atravessadores brancos que compravam os escravos no sertão. 

Os atravessadores não pagavam as taxas à Coroa e vendiam os escravos para qualquer 

comprador. Em conclusão, desviavam escravos para o mercado espanhol. Em 1647, a Coroa 

havia autorizado a venda de escravos para Castela, mas, depois, talvez precionada pelos 

produtores brasileiros – sem escravos – proibiu a venda para Castela, argumentando:  

 

Eu El-Rei faço saber aos que esta minha Provisão virem, que por ser 

informado que os Governadores do Brazil fazem pagar no mesmo, segunda 

vez, os direitos dos escravos que de Angola se navegão a elle, havendo-os já 

pago no mesmo Reino, como sempe foi costume, e isto com o pretexto de 

serem necessários para o sustento da Infantería que no mesmo Estado me 

está servindo; e considerando os grandes inconvenientes que de assim se 

fazer podem resultar a meu serviço, pur não haver no Reino de Angola outra 

cousa de que se sustentem seus Presidios, sendo tão necessário havellos nelle 

de presente, mais que os direitos dos ditos escravos que delle se navegão 

para o Brazil, os quaes se lhe faltarem não será possivel sustentarem-se, e 

que no mesmo Estado sem esta nova introdução, se sustentou a guerra até o 

presente: Hei por bem e mando ao Governador do Estado do Brazil, 

Provedor mór da Fazenda e mais Ministros e Capitão das outras Capitanias 

delle a que tocar, que por nenhum caso facão tomar nem tomem os direitos 

dos ditos escravos, antes os deixem livres ás pessoas por cuja conta e risco 

forem
141

. 

 

O pagamento dos direitos sobre os escravos comercializados em Luanda era 

destinado à sustentação dos presídios e da infantaria, devido o contexto bélico em que se 

encontravam. Assim, a Coroa proibiu de se realizar novamente a cobrança no Brasil, pois, tal 

atitude inibia o comércio. Em outros termos, pressionado pela necessidade de escravos 

reclamada no Brasil, o rei buscou agir em conformidade com as demandas da produção 

açucareira. A venda para Castela, embora, tenha sido necessária para os traficantes, não era 

para os produtores que ficavam com falta de escravos. Em 1651, houve um novo parecer em 

relação ao comércio negreiro, deliberando sobre a importância de realizar o trato com o Brasil 

e não com Castela. A deliberação se dá em resposta a solicitação do traficante Rodrigo de 
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Miranda que pediu licença para comercializar com a Espanha. Dois motivos justificaram a 

negação do rei. 

 

A primeira, a saca de negros pera Jndias inposebelita e incarese o 

prouimento dos negros pera o Brasil (enquanto naõ tiuer os bastantes) e a 

abun[dan]cia delles naõ hé tanta em Angolla que naõ deixase a não [nau] de 

Gaspar Dias de hir a Jndias, por falta de tantos negros como hauia mister, e 

ainda que se diga que lhe faltou hü pataxo que leuaua pera comerciar pello 

Rio, foi esta resaõ corada, e a outra mais forsosa
142

. 

 

A decisão do rei é pensada, primeiramente, a partir dos interesses no Brasil, isto é, 

afirma categoricamente que não poderia liberar licença para se comercializar com Castela 

enquanto o Brasil não estivesse completamente abastecido. Segue com os argumentos: 

 

A segunda, por ser certo que isto hé mais negociação particular que geral, e 

assy parece que estas licenças as dê V. Magestade nesta cidade, com um 

donatiuo pera a guerra, e naquelles portos da mesma maneira; com este 

respeito, que os nauios de dusentas tonelladas dê dous mil cruzados e os 

dahy pera baixo seis centos mil reis, os de quatrocentas tonelladas e dahy 

pera sima quatro mil cruzados. 

E quando se diga que os retornos de Jndias uem com deficuldade nestes 

Reynos, sempre V. Magestade quando naõ uenhaõ fica logrando o donatiuo, 

que se deu de antemão, a majoria dos direitos, que saõ sete mil reis por cada 

escrauo, quatro mil reis mais que os que se nauegaõ pera as comquistas 

destes Reynos, de que se pagaõ somente tres. 

E naõ hé isto nouo, senaõ cousa que muitas uezes oferecerão mercadores ao 

Conde de Odemira, Presidente, como elle o referio, e se lembra de que dauaõ 

grandes quantias por estas licenças, e entende as verá V. Magestade 

facilmente introduzidas, sendo seruido de admetir o uso delias
143

. 

 

O segundo argumento tem dois pontos interessantes: o primeiro nos parece 

constituir, ainda que bem sutil, um alerta ao rei sobre o comércio com a Espanha. 

Ressaltando que os países estavam em guerra e que a Espanha lucrava bastante com a 

introdução dos negros em seu território colonial, a permissão real era um ―donativo para a 

guerra‖. Em outras palavras, o parecer do conselho ultramarino, nesses termos, é contra o 

comércio também pela iniciativa de guerra. Na parte final do texto, há o argumento mais 

interessante no tocante ao Brasil. 

 

E no que toca ao comercio com castelhanos, parece que os nauios que 

uierem em dereitura de Jndias ao Porto de Angolla, seyaõ premetidos, 
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porque sempre trazem patacas pera a saca e pagaõ grandes direitos delia
144

, 

mas naõ os que forem de Hespanha a buscar negros sem tocarem primeiro 

Jndias, porque pera a compra delles naõ Ieua[õ] patacas senão fazendas, com 

que de nicíssidade abarataraõ as que forem deste Reyno e também tem o 

risco de hirem de parte mais suspeitosa, alem de que se se admitirem hüs e 

outros nauios uiraõ a faltar os escrauos necessários pera os engenhos do 

Brasil
145

. 

 

O comércio direto com Castela é claramente mais vantajoso do ponto de vista 

comercial, mas, por outro lado havia a demanda do Brasil. O documento faz alusão ao fato de 

que os espanhóis trazem patacas (moedas) e não fazendas. Ou seja, pagavam em moedas e 

não em utensílios. Do ponto de vista direto, isso era bom para Portugal, mas, indiretamente, 

afetava o Brasil, na medida em que admitindo alguns navios comerciais, mesmo que fossem 

poucos, poderiam, na visão do Conselho, influenciar outros a realizarem o trato, e uma vez 

aberto o comércio, correriam o risco de influenciar grande número de negociantes espanhóis, 

acarretando numa falta de escravos para o Brasil
146

. Sobre isso, segue o documento que reitera 

o dever, de proteger o Estado do Brasil.  

 

E sobretudo parece que sempre se hade euitar quanto for posiuel o comercio 

de Castella em dereitura pera aquellas partes, por Angolla ser praça taõ 

nessessaria pera nosa comceruaçaõ dos comércios e fazendas do estado do 

Brasil, como desejada de Castelhanos, pera contenuarem as suas minas nas 

Jndias e do trato ordinário naquelle porto, se lhe for premetido poder resultar 

tal amizade com algüs nossos cobiçosos mais que leaês, que naõ possa V. 

Magestade euitar o perigo que daqui pode resultar, a que se naõ deue expor 

aquella Praça por nenhü interesse. E com o referido emtende o Conselho se 

satisfaz ao que V. Magestade mandou se lhe dissesse
147

 

 

Depois da longa explanação do conselho, de forma vaga em alguns pontos e 

tangenciada em outros, o texto é bem claro em relação a um aspecto essencial: o dever de 

proteger o Brasil. Embora, o conselho não tivesse o poder de legislar, ele exercia muita 

influencia sobre o rei. Não tinha o poder de proibir diretamente, mas, é notório o 

descontentamento e a posição contrária em relação ao comércio com Castela, embora tivesse 
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aque atender, também, a aristocracia de Luanda. Quando se lê no texto a expressão “evitar 

quanto for possível o comércio com Castela”, depois do exposto, entende-se claramente que o 

principal interesse português estava voltado para o Brasil. Pois, o comércio com a Espanha 

era diretamente mais lucrativo, tanto para a Coroa quanto para os traficantes.  

Quatro anos após o Conselho ter ponderado a respeito da necessidade de proteger 

o Brasil e sua produção, a Coroa fez um decreto acerca da escravatura no Brasil. Decreto 

igual ao de 1649, no qual se limitava o pagamento dos direitos sobre os escravos somente em 

Angola
148

. Assim, em 1655, a Coroa reafirmou a isenção de pagamento, no Brasil, das taxas 

sobre os escravos, já pagas em Luanda. Ao que parece, elas eram cobradas em discordância 

com o decreto de 1649. Embora, o primeiro aspecto apontado tenha sido a necessidade maior 

que tinha Angola dos direitos sobre os escravos, o interesse de fundo era para com os 

produtores brasileiros, mesmo com o fato de o documento parecer diminuir os lucros dos 

administradores, cobrando em apenas um ponto do trato.  

Não pretendemos, contudo, afirmar ou forcejar a ideia de que somente o Brasil era 

significante para a Coroa. Ao contrário, todas as engrenagens do império o eram, pois, tinham 

importância para o seu funcionamento e sua organicidade, visto que de todos os pontos 

vinham arrecadações da Coroa, embora, o Brasil, principalmente, fosse visto nesse contexto 

como a ―vaca de leite‖ de Portugal. Mas, para que se pudesse produzir, era necessário que 

antes o comércio negreiro funcionasse de modo a atender às demandas flagrantes da produção 

do açúcar. Por isso, como Luanda era o polo de atração dos escravos vindos do sertão e de 

difusão atlântica, tinha que manter uma estrutura minimamente operacional em relação ao 

âmbito comercial, isto é, protegida de ataques e pronta para atacar, com alimentos para 

fornecer aos traficantes, etc.  

Nesses termos a Coroa se preocupava com Luanda, sobretudo, como fornecedora 

de escravos. Por outro lado, já foi mostrado que o comércio com Castela era, para os 

traficantes, mais lucrativo, uma vez que recebiam em moeda. Por isso, a necessidade de 

limitar o pagamento dos direitos dos escravos somente a Luanda, encorajando os traficantes a 

não comercializarem com Castela e sim com a América açucareira. Com a necessidade de 

acertar os pontos em Angola com vistas a melhorar o tráfico de escravos, a Coroa mandou 

para Angola, em 1658, João Fernandes Vieira, que chegou com um exército acima do comum, 

numa empreitada gigantesca que procurava acelerar o processo de captação de cabedais e 

escravos visando seus engenhos no Brasil (ALENCASTRO, 2006, p. 275). 

                                                           
148

 DECRETO SOBRE A ESCRAVATURA NO BRASIL (03-04-1655). ATT — Chancelaria de D. João IV, 

liv. 26, fl. 293v. (MMA, 1971, vol. XI, p. 477-78). 



166 
 

No governo de Vieira, destacaremos três pontos importantes nos quais 

acreditamos estarem expostas as iniciativas de melhoria do comércio de escravos com o 

intuito de atender o Brasil. Primeiro, a tentativa de reforma do corpo religioso de Angola. 

Segundo, a tentativa de estruturação do tráfico interno. Terceiro, a tentativa de domínio 

territorial do interior.  

Sobre o primeiro ponto, observamos que a camada religiosa de Angola não 

satisfazia plenamente os interesses de Vieira, a ponto de ser o foco de inúmeras reclamações 

ao rei, na tentativa de reformular a atitude dos jesuítas em relação ao apresamento de 

escravos. Vejamos uma carta sua ao rei que data de 1659: 

 

Na folha da despeza que cada anno se faz neste Reino uay lançada huã 

addiçaõ de dous mil cruzados que por ordinário se paguaõ aos Religiozos da 

Companhia, de que V. Magestade lhe faz esmola, emquanto naõ pessuirem 

bens de que comodamente se possaõ sustentar, e por se ocuparem na 

propaguaçaõ da fee, promulguaçaõ do euangelho, e conuerçaõ das almas; e 

porque estes motiuos tem secado, me pareceo dizer a V. Magestade que a 

caza do Colégio desta Cidade se acha oje com mais de sincoenta 

propriedades grandes, que aquy chamaõ arimos, situados nas melhores 

paraguens deste nopólio na captação dos escravos, isto é, os atravessadores, 

brancos compravam os escravos no sertão e, além de não pagar as taxas, 

vendiam para quem o desejassem já que não havia o controle dos 

portugueses. Em outras palavras, os pumbeiros estavam desviando escravos 

para o mercado espanhol
149

. 

 

Os jesuítas estavam interferindo no pocesso de escravização dos africanos, para 

além de suas funções. Deveriam se conter a evangelizar sem, no entanto, obter lucros. No 

entanto, segundo o governador, eles estavam envolvidos com a venda de escravos e 

enriqueciam abusivamente, acumulando as melhores terras de Luanda. Continua o governador 

afirmando que, além disso, possuíam muitos escravos: 

 
 Em 1647, a coroa havia autorizado a venda de escravos para Castela, como 

mostra a Consulta do Conselho UltramarinoReino, de que tiraõ grandíssimo 

lucro cada anno, e em todos mais de dez mil negros seus escrauos, com que 

uem a pessuir mais de hum milhaõ com as cazas que tem nesta praça, que 

saõ as mais e as melhores, que alugaõ a moradores, e por este respeito se fica 

escuzando aquela despeza, que taõ necessária hé para se aplicar á 

fortificação das forças desta praça e do sertaõ, que taõ atenuadas estaõ, como 

a V. Magestade reprezento por outra carta; como também porque estes 

Religiozos naõ accodem a sua obreguaçaõ com entrarem no sertaõ a precurar 

a conuerçaõ das almas, que foy sempre o principal intento com que V. 

Magestade os mandou a esta Conquista, antes estaõ sempre nesta Cidade 

tratando do grangeo de suas fazendas, e da administração de seus guados, de 
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que tem huã grande quantidade, occupandosse também no resgate do sertaõ 

a que mandaõ seus escrauos e pombeiros, queobraõ com desaforos e tiranias 

fiados no fauor dos Religiozos, a que se deue accudir com lhes mandar que 

naõ tenhaõ tanta escrauaria junta, pois lhes naõ saõ necessários tantos, sendo 

elles oito, que se podem accomodar com menos. V. Magestade mandará o 

que for seruido
150

.  

 

Nesta carta de de Fernandes Vieira, de 20 de setembro de 1659, é notória a 

desaprovação  da conduta dos religiosos. Segundo Alencastro o governador forcejava uma 

política de escravização dos africanos (ALENCASTRO, 2006, p. 287). Os religiosos tinham 

se tornado um entrave para tal política, na medida em que, como mostra a documentação, 

estavam acomodados no seio de suas riquezas adquiridas, com seus escravos, casas (as 

melhores do lugar) e com sua relação com os povos locais e do sertão. Se tornavam, assim, 

traficantes de escravos e passavam a ser concorrentes de Vieira. Eis, o caráter principal do 

problema: acumularam uma riqueza muito grande se tornando traficantes. Diante das riquezas 

acumuladas na função de traficantes, paravam de desempenhar a principal função a qual eram 

designados: a conversão e abdicavam de adentrar o sertão para realizá-la.  

De tanto insistir na perseguição aos religiosos, Vieira foi excumungado no final 

de seu governo. A vinda de Capuchinhos italianos
151

, nos parece, ser a resposta a essa 

reclamação. O Conselho Ultramarino também observa a necessidade da entrada de Carmelitas 

no sertão africano com a intenção de estabelecerem contato com os povos do interior, 

retirando-os do estado bárbaro por meio da conversão e do batizado
152

.  

O segundo ponto tocado por Viera foi a organização das estruturas de 

comercialização interna de escravos. Nesse sentido, as rotas internas foram tornadas seguras e 

construiram-se as fortalezas. Também, se fez a paz com a Rainha Ginga, cujo resultado foi o 

fornecimento de escravos referentes à parte sudoeste de Luanda. Contudo, havia ainda o reino 

do norte que não se verificava qualquer possibilidade de abertura, tornando-se uma barreira 

para a expansão portuguesa. Já observado no governo de Chichoro, um grande 

desentendimento com o rei do norte incrementou-se no governo de Viera. De um lado, Vieira 

procurava, por meio de uma diplomacia arrogante submeter o rei do norte avassalando-o; do 

outro, como resposta, uma resistência cada vez mais constante.  
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Ao que parece, a aristocracia de Luanda – do Governador ao padre –, procurou 

desgastar a imagem do rei conguês com inúmeras acusações. Era notório o cuidado que a 

Coroa de Portugal tinha no sentido de não permitir o ataque, já tinha preferido a diplomacia à 

guerra no tempo de Salvador Correia de Sá e depois com Chichorro. Não obstante, as 

acusações feitas Vieira não eram simples. Elencaram uma longa lista de crimes atribuídos ao 

rei. Afirmavam os membros da Câmara e o  Governador que o rei era herege, idólatra e 

feiticeiro. Era cristão apenas de nome, pois, vivia na barbárie e agia contra os mandamentos 

da Igreja. Apenas por isso, a Coroa de Portugal estava legimimada e autorizada a atacá-lo, 

pelos crimes cometidos contra a Santa Igreja Romana.  

Mas, para que não surgissem dúvidas da má conduta do gentio, afirmam  que ele 

estava impedindo o desenvolvimento do resgate de cristãos cativos. Em outros termos, além 

de impedir que se desenvolvesse o cristianismo entre os povos, o rei estava a atacar as rendas 

da Coroa ao proibir o resgate. Também, havia se recusado a cumprir o acordo feito com 

Salvador Correia de Sá  no qual se comprometia em devolver os escravos fugitivos que havia 

recebido em seu território. De forma, ainda mais negativa, continuava a acolhê-los e a 

incentivar as fugas, levando os moradores de Luanda à ruína, já que ficavam com seus 

escravos. Os escravos luandenses ao mínimo descontentamento com o seu senhor, fugiam 

para o norte, indo ao encontro do rei herege que lhe dava abrigo.  

Com esses escravos acolhidos o rei estaria fazendo um grande exército para atacar 

Luanda. Era aliado de inimigos portugueses, como da Rainha Ginga
153

, dos holandeses e dos 

espanhóis. Para não restar dúvidas acerca do ataque, asseveram que ele impingiu ataques aos 

moradores luandenses quando estes iam comercializar no sertão. E, finalmente, alegavam que 

ele era assassino de clérigos.  

Certamente, muitas das acusações feitas não eram senão pretextos que 

justificavam a ofensiva portuguesa. Não encontramos, por exemplo, registros da aliança do rei 

do Congo com holandeses ou espanhóis, um dos argumentos formulados pelos portugueses. 

Ademais, alguns exageros podem ser notados, como os assassinatos dos clérigos e demais 

vassalos do rei português. Contudo, as acusações eram graves, pois, era função do rei, antes 

de tudo defender seus vassalos espoliados, isto é, os luandenses que pagavam tributos ao rei e 

que estavam pedindo auxílio. Ainda o governador deveria proteger a Santa Igreja e o 

desenvolvimento do catolicismo. Ou seja, em todos os termos o quadro era de ―guerra justa‖ e 
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ainda se ressaltava que este era o momento certo para planejar o ataque, pois o rei do Congo 

temia Fernandes Vieira
154

.   

Estamos convencidos de que o grande discurso em favor do ataque estava 

fundamentado no interesse pela escravatura e não pelos argumentos colocados. Dos crimes 

supostamente cometidos pelo rei, muitos deles eram certamente comuns entre os africanos 

avassalados, como não seguir os preceitos do cristianismo ao pé da letra, sendo os próprios 

europeus influenciados pelas práticas locais, como casar-se com várias mulheres, por 

exemplo, nesse sentido, não iriam os próprios africanos serem os depositários da fé cristã 

europeia.  

Por isso, as acusações em relação às práticas não cristãs eram usadas conforme a 

necessidade política. Dos assassinatos que o rei foi acusado, quase nada se comprova pela 

documentação. A grande questão, veladamente misturada ao discurso de vítima dos 

portugueses, está ligada ao tráfico de escravos. O rei bloqueou o comércio no norte e, 

sobretudo, com a entrada de Fernandes Vieira, cujo interesse era principalmente voltado para 

Pernambuco, recrudesceu o empenho pelo ataque. Viera tinha o interesse de atacar e 

escravisar todo o congo.  

Dom Afonso VI foi relutante em relação a isso, não autorizando um ataque até 

que se comprovassem os crimes elencados. Alguns pontos podem ser razão para a não 

autorização do ataque. Primeiramente, a situação em que se encontrava  Portugal dentro do 

quadro político europeu, em plena guerra com a Espanha, negociando acordos com Holanda e 

Inglaterra. Não poderia, assim, sustentar um ataque mal sucedido ao poderoso rei africano. Do 

ponto de vista prático, eram apenas acusações sem comprovação. Exceto pela evidente 

reclamação das fugas dos escravos dos moradores de Luanda. Entretanto, era mais 

interessante para Dom Afonso VI, instituir uma aliança com Dom Garcia II, do que uma 

guerra geradora de lucros num momento complicado da política externa de Portugal. Era 

preferível, portanto, receber alguns escravos e ter um rei católico pagando tributo a ter mais 

um inimigo.  

Em 1660, o próprio Papa escreveu para Dom Garcia II com o intuito de exigir que 

eliminassem as heresias do povo
155

. Por outro lado, havia o interesse em se rapinar o Congo. 
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Jamais Fernandes Vieira conseguiu fazê-lo, mas seu continuador, Vidal de Negreiros, o fez. 

No fim do seu governo, devido a demasiada perseguição que se seguiu aos religiosos locais, 

aos seus bens, fora excomungado tendo como estopim (ALENCASTRO, 2006, p. 277). De 

nada importava, ele já tinha deixado uma estrutura de exploração voltada para o Brasil.  

Em 1661, assumiu André Vidal de Negreiro. Assim como Vieira, procurou de 

todos os modos legitimar um ataque ao reinado do Congo, Negreiro usou um fator a seu 

favor: o interesse nas possíveis minas de cobre aventadas por Dom Afonso VI
156

. Ao mandar 

o pedido a Negreiros do interesse pelas minas de cobre o Governador e a cúpula do poder de 

Luanda desenharam-nas dentro do mapa do Congo, três meses
157

 após o rei de Portugal pedir 

que se averiguasse a sua existência. Logicamente, o então rei do Congo, Antonio I resistiu à 

pressão diplomática, impedindo a entrada dos portugueses em suas terras e negando a 

existência de minas de cobre. É quase certo que todos sabiam da inexistência das minas, mas 

Negreiros queria um motivo para avançar militarmente no território inimigo. É evidente que, 

como todos os seus antecessores, Antonio I se negaria a deixar entrar no seu território, dando 

motivos para que o rei de Portugal – que até então não autorizava um enfrentamento militar – 

, desse sustentação ao ataque. Observe um trecho da resposta de Antonio I a Vieira: 

 

(...) hé pera desempenho dessas minhas terras, que em direito são desta croa, 

e pera quietaçam delias, mas numqua se me admitio rezam, pello que acabo 

de crer, que outros dizem que quando mandava passaria a conta do 

capitulado era tributo que pagava a el-Rey de Portugal, a quem reconheço 

por Irmão e Amigo, e suposto que V. S.a dis na sua que a guerra se fes com 

iustiça, rezam acho eu que a verdade hé desterrada nestes tempos; o que V. 

S.a alega do descobrimento das minas de ouro que consta pellas 

capitulações, não acho nellas capitolo que rezaçe tal condição, mormente 

que não as há, e aynda que imformão a V. S.a o contrario, eu de minha parte 

digo que posto que as ouvera não as devo a nenhum, e assy que não seia isto 

motivo de inquietações das terras que de direito são sugeitas a minha croa, 

ao que me averey por descontente e comfio na prudença de V. S.a que outro 

tanto não uze, a quem o çeo guarde muitos annos
158

 

 

                                                                                                                                                                                     
155

CARTA DO PAPA ALEXANDRE VIIAO REI DO CONGO D. GARCIA II (05-10-1660). AHU.,Angola, ex.   

(Original). — AV., Epistolae ad Principes, vol. 64, fis. 99-99 v. — Michael a Tugio, Bullarium Capucinorum, 

VII, p. 200. 
156

CARTA RÉGIA AO GOVERNADOR GERAL DE ANGOLA (22-12-1663). AHU. Angola, cx. 7. (MMA, 

vol. XVII, 1981, p. 473).  
157

CARTA DO GOVERNADOR GERAL DE ANGOLA AO REI DO CONGO D. ANTONIO I (15-03-1664). 

AHU.,Angola, cx. 8.  (MMA, vol. XVII, 1981, p. 475), 
158

CARTA DO GOVERNADOR GERAL DE ANGOLA AO REI DO CONGO D. ANTONIO I (15-3-1664). 

AHU.,Angola, cx. 8. (MMA, vol. XVII, 1981, p.476-477) . 



171 
 

O rei do Congo nega que tenha minas de cobre
159

 em seu território. Contudo, o 

mais importante é a afirmação na qual António I acusa Negreiros de mentir em relação a isso, 

deixando a entender que sabia dos interesses no seu território e que estava justificando o 

ataque com mentiras. Além disso, afirma que é ―irmão e amigo‖ de Afonso VI e que essa 

atitude apenas ia contra o costume. O mais importante é que Antonio é enfático e tem uma 

postura firme sobre  Negreiros negando-se a aceitar sua entrada e, consequentemte a 

dominação de sua Coroa.  

A preocupação do rei português em relação ao cobre se encontra no contexto no 

qual o governador determinou que se trocasse a moeda local, Panos Libongos
160

pela moeda 

de cobre. Visava, com isso dinamizar o comércio local, já que, a tradicional moeda dificultava 

as trocas. Havia também a expectativa de que a moeda entrasse no Brasil por meio do trato 

negreiro
161

. Portanto, com a carência do metal para se fazer as moedas, o reino do Congo, 

fechado aos portugueses, se tornou um alvo. Além de reter os escravos fugidos de Luanda, 

praticar feitiçaria, assassinar clérigos e suditos portugueses, o rei passou a ter valiosas minas 

de cobre em seu território. Ao menos fora essa a imagem que construiu o então governador.  

Em 15 de abril de 1665, o governador tem resposta dos munícepes de Luanda 

acerca do pedido de ajuda no processo de ataque ao Congo. Os luandenses alegam que não 

poderiam ajudar porque passavam por dificuldades comerciais em relação ao trato sertanejo 

de escravos
162

. Ao que parece, nem a populaçao de Luanda queria guerra e nem parte do 

clero. Em carta, os religiosos do Congo enviam um pedido ao Governador de Angola em 13 

de junho, pedindo, em nome do rei africano, para que não o atacassem. Se houvesse uma 

hostilidade, o conguês prontamente iria reclamar com o rei português. O rei afirma que a 

guerra seria injusta
163

. Obediente ao rei português, Negreiros responde aos padres que não 

preparava um ataque, mas, apenas estava preocupado em defender as minas de cobre, 

legalmente dos portugueses, baseando-se no tratado de paz que o antigo rei tinha celebrado 
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com Salvador de Sá. Ademais, tinha sido o próprio rei português quem tinha autorizado a 

vistoria das terras, afim de encontrar cobre
164

.  

Frente a impossibilidade de evitar a guerra, António I, rei do Congo, segundo o 

Mercúrio Portuguez, agrupou suas tropas e todo seu reino contra os protugueses
165

. Depois 

disso, enviou um recado por meio dos padres que estavam pregando no seu reino, que as 

minas se existissem poucas, estavam próximas ao seu reino e por isso, não admitiria a entrada 

dos portugueses. Também afirma claramente que os termos do acordo anterior não o obrigava 

a deixar os portugueses entrarem
166

. A tensão nos documentos é cada vez maior, com os dois 

lados se enfrentando e nenhum cedendo acordo. Como mostrado acima, foi noticiado no 

Mercúrio Portuguez que o grande rei do Congo (como a imagem dele foi construída
167

) estava 

agrupando suas tropas em todo seu território. Sendo assim, estava justificada a guerra.  

Como último recado, o Governador de Angola ainda avisou os religiosos do 

Congo para persuadir o rei a aceitar que os portugueses entrassem em seu reino para conferir 

as minas de cobre
168

. Como comprova a documentação, o grande interesse em atacar o reino 

era de Negreiros. A posição do conselho ultramarino era de evitar uma guerra a todo custo, 

embora tivesse conhecimento da necessidade do metal, que serviria para fazer moeda e enviar 

ao Brasil
169

. Mas, contrário a vontade de não guerrear tanto dos clérigos, quanto dos membros 

do Conselho, como do próprio rei de Portugal, Negreiros atacou e assassinou o rei do Congo. 

 

7.3.Batalha de Ambuíla. 
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O reino do Congo era reconhecido em Portugal como um aliado de armas, não 

como um vassalo. Tinha grande importância, não se comparando a nenhum outro de sua 

contemporaneidade, seu rei dominava uma considerável parcela territorial e era capaz de unir 

um exército gigantesco a qualquer momento, além de ter como aliados os clérigos que 

estavam dentro do seu território. Eis o quadro histórico no momento do ataque de Negreiro. 

A batalha
170

 que destronou o rei africano ocorreu em Ambuíla. No enfrentamento, 

os portugueses contavam com tropas de Portugal, África e América. Na descrição da 

batalha
171

  foram notificados mais de 20 mil soldados portugueses e 19 mil entre os inimigos, 

número hiperinterpretado, segundo Alencastro (ALENCASTRO, 2006, 290). Os portugueses 

venceram a batalha e conseguiram desarticular o reino do Congo. Decaptaram o rei e 

aprisionaram seus herdeiros diretos. Saquearam uma grande riqueza durante a batalha e 

fizeram muitos escravos, os quais, posteriormente, Negreiro levou para o Brasil.  

Depois dessa batalha, o reino do Congo se descentralizou e não teve forças para se 

tornar tão poderoso quanto era, mas, por outro lado, os portugueses não conseguiram 

avassalar completamente a região, tampouco encontraram as numerosas minas de cobre que 

serviram de pretexto à investida portuguesa. Em resumo, os governadores de Angola queriam 

a todo custo desarticular o poderoso reino do Congo. Visto como uma ameaça? Quiçá. Mas, o 

fato é que a sua resistência à vassalagem se constituia em um grande entrave para os planos de 

desenvolvimento da empresa escravista no sertão. Imaginavam que havia minas de cobre? 

Pode até ser que o rei de Portugal sim, contudo, os Governadores e membros da Câmara de 

Luanda, não. As minas de cobre foram uma mentira, muito bem construída para assassinar o 

rei do Congo. O ataque ao Congo foi, portanto, um crime praticado a fim de rapinar seu reino, 

não do ponto de vista do homem do século XXI, mas do ponto de vista jurídico dos homens 

dos Seiscentos, uma vez que no quadro histórico do ataque, a guerra se enquadraria no 

julgamento de seus contemporâneos, no conceito de ―guerra injusta‖. Ora, das acusasões que 

os governadores impingiram ao rei do Congo, nunhuma se comprovou, o que evidencia que o 

principal interesse consistia em desarticular, roubar e escravizar todo o reino.  

 

Outro aspecto que cabe ressaltar em Negreiro foi sua política geral sobre o tráfico 

negreiro. Assim como seu sucessor, visou atacar os bens dos religiosos. Em seu governo, se 

determinou que os Jesuítas de Angola passassem a pagar os direitos dos escravos, bem como 
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o restante da população. Verifica-se que muitos Jesuítas eram participantes ativos do trato, 

atuando como traficantes
172

. Eles tinham enriquecido com o comércio e acumulando bens 

dentro de Angola. Acomodados com suas riquezas, abandonavam a atividade missionária em 

função do comércio. Por isso, em alguns termos, passaram a ser tratados como traficantes. 

Ora, por enfrentá-los, o governador anterior tinha sido excomungado, o que não aconteceu 

com Andre Vidal de Negreiros, que soube se impor com seus apaniguados.  

Ainda com o intuito de controlar o tráfico, proibiu que homens brancos fossem ao 

interior mercadejar negros. Apenas os pombeiros de Luanda poderiam desempenhar essa 

função. Com isso, o governador visava, segundo seu discurso, proteger os moradores de 

Luanda, pois, afirma que os homens brancos e pardos estavam ―avexando‖ os ―pombos‖
173

 

não os pagando. A crescente entrada de homens brancos no comércio estava arruinando-o.  

Mas, qual o motivo da proibição de os ―brancos‖ realizarem o comércio no 

sertão? Embora, essa medida tenha sido levada a cabo por Negreiros, era uma preocupação do 

rei de Portugal. No mesmo dia que o governador recebeu a carta do rei, fez-se agir publicando 

um alvará com a proibição
174

. Certamente, a crescente introdução de europeus no comércio 

iria encarecer a produção do cativo. Haveria, ainda, a preocupação com o risco da entrada de 

outra nação europeia no comércio. A população de Luanda, como aponta a documentação, era 

voltada para o comércio de negros, (era formada por pombeiros). Por isso, a necessidadade de 

deixar nas mãos deles o comércio, que evitava o empobrecimento extremo dos moradores da 

cidade, formada por comerciantes que iam e vinham do sertão, organizavam e vendiam os 

escravos no porto de Luanda. Trocavam escravos por variados produtos, mudando conforme a 

época. Nesse contexto, a geribita brasileira tinha uma grande importância
175

. Dessa forma, 

como um dos principais produtos de troca do tráfico visava o mercado africano comercializar 
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com europeus era desproporcional, na medida em que não iriam trocar seus escravos por pipas 

de vinho ou cachaça, por exemplo. Além disso, a cachaça brasileira dinamizava a troca 

intercontinental, no processo de bipolaridade do tráfico. Ou seja, era interessante que se 

deixasse nas mãos dos próprios africanos o processo de captura dos escravos.  

 

8. Tentativa de mudança de rumos: o Governo de Tristão da Cunha (1666-1667) 

 

Em 1666 assumiu o governo de Angola, Tristão da Cunha (1666 - 1667) e, logo 

ao assumir o poder tentou desmantelar o esquema de assalto ao sertão conguês: ―Tudo leva a 

crer que Tristão da Cunha, armando outra jogada, desmontou a operação de rapina que 

Negreiros e seus homens planejavam perpetrar no Congo‖(ALENCASTRO, 206, p. 300). O 

autor sugere ainda que ao contrário dos outros governadores de Angola, Cunha veio direto de 

Lisboa. Ao assumir o poder em Luanda, ele mandou recolher as tropas que estavam na divisa 

com o Congo, prontas para atacar e dominar. Além disso, demitiu alguns homens que 

Negreiros tinha colocado no poder, impediu a venda de pólvora, demitiu vários ex-

comandantes de guerra. Por conseguinte, em 1667 sofreu uma quartelada. Porém, sua missão 

foi a de tratar vários assuntos que o rei achava necessário: 

 

O novo chefe da colônia vinha incumbido, pelo rei, de tratar, com eficiência, 

de alguns problemas arrastados e urgentes: a cobrança dos donativos para a 

paz com a Holanda e para o dote da rainha da Inglaterra, contra cujo 

pagamento a Câmara mandara, a Lisboa, três representantes; reforma do 

exército, com vista à redução de encargos, em face da diminuição dos 

remédios; a participação da colônia na montagem da fábrica de galeões do 

Rio de Janeiro; e a inqurição e exploração das riquezas do subsolo mormente 

do Oango‖ (DELGADO, 1972, p. 290). 

 

Tristão da Cunha foi à colônia direto de Portugal para fazer, exclusivamente,   

aquilo que o rei havia lhe pedido176 . Teria a atitude do rei, de colocar no cargo um residente 

de Portugal que não tinha passagem pelo Brasil, assim como todos os outros anteriores, a 

intenção de diminuir a influência americana na colônia africana? À primeira vista, não temos 

evidências que apontam diretamente para isso, não obstante, parece evidente que os 

governadores anteriores a Tristão da Cunha tiveram sua administração voltada para a guerra 
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no sertão e à escravização forçada, as quais muitas vezes foram apontadas como frutos de 

uma ―guerra injusta‖, o que moralmente, não era bom para a imagem do reino. 

 Com isso, importa ressaltar que o momento em que Cunha assumiu o governo, o 

império português passava por mudança e reorganização. Os governadores anteriores, ao se 

voltarem para a guerra, como principal estratégia de dominação construíram uma rede de 

poder em Angola voltada para a captura no sertão, cedendo honras, postos, soldos, etc. de 

modo a encarecer a administração com uma máquina bélica que era desnecessária do ponto de 

vista do quadro político português. Portanto, Tristão da Cunha teve a função de reformar essa 

administração que honerava a Coroa. Em virtude disso fora enviado diretamente de Portugal? 

É provável que sim, para desfazer o edifício político-militar criado pelos governadores 

anteriores, uma tarefa difícil, em tempos difíceis, em tempos de de crise. Crise política 

advinda da Restauração, que influenciou nas colônias. Crise política que deixava de existir 

para dar lugar, e em algum momento coexistir, com a crise econômica.  

Se o acordo de Paz com a Holanda e o pagamento do Dote de Dona Catarina se 

fizeram sentir nas colônias americanas, na colônia angolana também houve repercussão.  

Como afirmado, o pagamento do Dote e Paz, dividido proporcionalmente às arrecadações dos 

dízimos, ainda que em menor grau também teve seu peso no lado oriental do Atlântico sul. A 

máquina burocrática e militar que Angola passou a ter dificultou a Coroa. Segundo, na 

avaliação de Delgado, o grande problema de Tristão da Cunha, que o fez ser expulso de 

Luanda, foi ter levado muito a sério seu papel de governador, aplicando deveras seu 

regimento, descontentando mormente a população local, os soldados em guerra constante e 

sem receber, retirou o poder das pessoas influentes com a finalidade de diminuir o teor 

administrativo. Na verdade, o que lhe faltou foi a experiência no trato ultramarino, o que 

sobrava a seus antecessores.  Pois, os membros da Câmara de Luanda, antes ligados a 

Negreiros, acusaram o novo governador de traição. Como junta administrativa, a câmara ficou 

reponsável, pela administração da colônia até 1669, quando assumiu Francisco de Távora. Em 

suma, o Governo de Tristão da Cunha representou uma pausa no processo de dominação do 

Congo. Corte sinodal que adiou a dominação para o século XVIII, pois, embora Negreiros 

tenha assassinado o rei e sua família, ter desorganizado a Coroa do Congo, a própria querela 

pela sucessão real, dificultou a ascensão portuguesa, em outros termos, o Congo se fechou 

parcial e temporariamente aos portugueses. 
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9. Crise da África Central e o surgimento da Costa da Mina. 

 

Quando no governo de Távora, em 1670, houve a tentativa de conquistar o Congo 

de forma definitiva, mas, uma derrota em Soyo, fez com que os portugueses desistissem de 

dominar o reino. Ambuíla teve um papel arrasador na política conguenha, pois, depois de 

1665, houve uma guerra civil pela sucessão ao trono que pulverizou o poder e, 

principalmente, ―foi um total e completo transtorno que derrubou os próprios fundamentos da 

sociedade e abalou a visão de mundo (...)‖(VASINA, 2010, p. 668). Depois disso, a 

sociedade se dividiu em várias frações fornecedoras de escravos e assim permaneceu durante 

o século XVIII (MILLER, 1988, p. 133). 

A partir do governo de Francisco de Távora, a Câmara de Luanda perdeu 

importância e poder em relação aos afro-portugueses, também chamados mestiços. Na região 

de Angola, cada vez mais os interesses dos comerciantes brasileiros passaram a se sobrepor. 

Desde o governo de Chichorro, havia a aspiração de retirar das mãos de ―estrangeiros‖ e 

―brancos‖ o processo de compra no interior africano, deixando-o nas mãos da camada 

especializada nesse processo, nos governos de Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira, 

inúmeras reclamações nesse sentido também foram enviadas à Coroa
177

. Em suma, depois de 

1670 nos parece ter estabilizado essa relação e, ao menos na região de Angola, como anotou 

Vasina (VASINA, 2010), os brasileiros conseguiram estabelecer uma rede de comércio de 

suma importância, direcionando a economia e centralizando em Luanda um capital comercial 

que orientou o comércio do sertão. Certamente, muitos atravessadores brancos faziam essa 

busca de escravos no interior, mas, os principais eram os intermediários do tráfico
178

.  

Em definição, depois de 1670, a atividade bélica dos portugueses diminuiu em 

relação à dos africanos. Houve, no entanto, um grande avanço da influência portuguesa e 

europeia, por meio dos missionários italianos que desembarcaram na África. Fortes e estradas 

que tinham a finalidade de sustentar o tráfico se estabilizaram. Um mapa feito por Joseph 
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 Não se deve confundir com o fato destes governadores terem difundido a guerra com a finalidade de capturar 

escravos. A ideia de retirar das mãos de atravessadores se fundamentava apenas no comércio não em relação a 

guerra, até porque a guerra acontecia no sentido, também, de dominar a região – como se tentou com o Congo – 

e depois comercializar livremente. O fato é que o comércio feito pelos brancos, atravessadores, encarecia o preço 

dos escravos, inibia o poder de compra com produtos brasileiros. 
178

 Para uma boa definição da função social dos intermediários do tráfico de escravos consultar, entre outros, 

Alberto da Costa e Silva. A Manilha e o Libambo. Dois termos gerais prevalecem Lançados, que em definição 

significa ―Lançados ao litoral‖, ou seja, esquecidos e assimilados à população local. Também, eram chamados de 

tangos-maos, o mesmo que portugueses que viviam entre os locais e assimilavam os seus costumes. Havia a 

variação, pombeiros ou pumbeiros, que é uma definição mais específica, que tem variação dos Pumbos: feiras 

sertanejas de escravos. Esta última definição não faz referência a origem do país, a cor, apenas se refere à 

―profissão‖ do ser.  Ver também, principalmente em relação aos ―pumbeiros‖ o ―Parecer de Francisco Leitão 

sobre a missão dos Capuchinhos (04-12-1643). In: (MMA, vol. IX, p. 85). 
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Miller (1988) mostra até que ponto os portugueses adentraram o sertão naquele ano. 

Percebemos que a expansão para o interior não foi rápida. Até 1680 a região do Congo foi 

explorada mais a fundo, ainda assim não muito longe do litoral, nas cercanias de Luanda. A 

partir do século XVIII houve um maior avanço
179

.Ao norte estava o Congo com povos que, 

depois de descentralizados, impediram o avanço dos portugueses. No centro-sul do Congo, 

estava o povo Jaga que, mesmo fazendo um acordo diplomático na época da rainha Ginga, 

constituíram um cinturão militar que inibiu o avanço português.  

O principal porto negreiro português até 1670 era Luanda. Mas, existiam ainda 

mais duas regiões próximas que tiveram muita importância para o tráfico: Loango e Benguela. 

Essas foram as três principais rotas do tráfico de escravos no século XVII em relação à África 

Central. Depois de 1670 entra em cena o comércio da região do Golfo do Benin, dividindo a 

importância com o Congo e, já na década de 1680, superou em números de vendas de 

escravos e marcou uma leve crise da África Central. 

 

Tabela 4 

Tráfico do golfo do Benin no século XVII
180

 

 

Período Número de escravos Média Anual 

1601-1650 2.800 56 

1651-1651 19.300 772 

1676-1680 22.400 4.480 

1681-1685 43.800 8.760 

1686-1690 44.400 8.880 

1691-1695 49.700 9.940 

1696-1700 67.500 13.500 

Total 249.900 - 

FONTE: Base de Dados Du Bois, discutida por Lovejoy, 2002. 

 

Lovejoy encontra três razões para a ascensão da região: 
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 Mapa sobre o avanço português (MILLER, 1988. p. 133) . 
180

 Números aproximados para Lovejoy. Por exemplo, na base de Dados Eltis os números são diferentes. (Ver 
anexo 9).  
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Em primeiro lugar, a perspectiva de lucro comercial parece ter sido um forte 

motivo na luta pelo poder ao longo das lagunas que ficavam atrás do golfo 

do Benim. Vários portos da laguna tentaram dominar o mercado, desde Popo 

Grande e Pequeno, no oeste, até Uidá, Offra, Jakin, Epa, Apa, porto Novo, 

Badagry e Lagos, a leste. Aladá, situada no continente, impôs com sucesso 

algum domínio sobre as lagunas. Seus portos em Offra e Jakine e 

posteriormente seu controle sobre Uidá asseguraram o domínio do comércio 

exportador no final do século XVII, quando as exportações tornaram-se 

importantes. Em segundo lugar, o reino ioruba de oió iniciou uma série de 

guerras no interior que resultou na escravização de muitas pessoas. Oió era 

um estado na savana; a sua capital estava localizada apenas a 50 km de 

Niger e a 300 km da costa. Sua força estava na cavalaria, baseada em 

cavalos importados do norte distante, que permitia ao estado dominar o 

comércio até a costa. Em terceiro lugar, o Daomé, situado a 100 km do 

litoral, intervinha na política costeira e atacava os seus vizinhos do norte 

desde a década de 1720, aumentando assim o volume de exportação. Daomé 

utilizava Uidá como seu principal porto, como fez Oió até a última quarta 

parte do século. Uidá permaneceu como principal porto e pode ter sido 

responsável por quase um milhão de escravos do final do século XVII até o 

início do século XIX. Embora oió forçasse o Daomé a pagar tributos, isso 

não era suficiente para garantir acesso a Uidá, e por conseguinte Oió 

desenvolveu portos alternativos em Porto Novo e Badagry mais para 

leste‖
181

. 

 

 

Em resumo, alguns fatores internos auxiliaram a ascensão do comércio, 

principalmente em relação à guerra que implicava na captura de cativos. Havia também, a 

eficiência do comércio interno levada a cabo por uma política voltada para a escravidão e, por 

fim, não havia a presença militar dos europeus, como os portugueses na África Central. 

Portanto, o processo de captura interna de escravos ficava destinado à política local, quase 

sem a interferência militar europeia que se interessava exclusivamente pelo comércio. 

Diferente da política portuguesa em Angola, os holandeses, franceses e ingleses, por meio de 

suas companhias de comércio, se interessavam pela compra de escravos para fornecer às suas 

colônias americanas. Não havia o mesmo interesse cristão nessa região como houve no 

Dongo, no Congo e em Angola. O fato é que o perímetro de Luanda se tornou um baluarte da 

colonização e da evangelização portuguesa. Nesse sentido, com vários problemas, como a 

peste do final do século, jamais a região foi abandonada pelos portugueses. Mesmo em 

períodos de dificuldade na captura, a África Central foi a principal fornecedora de escravos 

para o Brasil português.  
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 Há um conflito a cerca da importância de Oió e Daomé no tráfico de escravos. A avaliação do autor procurou 

matizar a importância de cada linha de pensamento. (LOVEJOY, 2002. p. 101-102). 
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Se depois de Ambuíla houve uma guerra civil que descentralizou o reino do 

Congo, e, com isso, os interesses dos governadores brasílicos de colonizar e organizar 

diretamente o tráfico de escravos interno, a situação geral de instabilidade política e de 

enfrentamentos militares entre os reinos implicou num período de incremento, no 

fornecimento de escravos advindos das guerras civis. Talvez, não da forma que Fernandes 

Viera e Negreiros pensavam, mas, ainda assim um fornecimento de escravos capaz de 

sustentar, embora com dificuldade, a indústria do Brasil.  

 

Tabela5 

 Escravos embarcados na costa africana(1650 – 1700). 

Período Espanha Portugal/ 

Brasil 

Inglaterra Holandeses Estados 

Unidos 

França Dinamarca 

Balcãs 

Total 

1650 889 8.286 0 542 453 0 0 10.170 

1651-

1660 

10.389 91.326 26.720 25.983 0 706 653 155.687 

1661- 

1670 

1.778 109.188 67.469 48.592 0 2.512 0 229.539 

1671-

1680 

4.001 92.660 71.689 43.951 623 9.149 316 222.391 

1681-

1690 

2.293 86.613 112.193 40.482 974 14.280 3.729 260.564 

1691-

1700 

0 162.268 116.495 27.363 1.730 9.961 21.640 339.557 

Total 19.350 550.350 394.567 186.915 3.780 36.608 26.338 1.217.908 

Fonte: The Trans-Atlantic Slave Database.  

 

Não é por acaso que o período que mais desembarcaram escravos com destino ao 

Brasil, antes de se ter descoberto ouro, foi no contexto da batalha de Ambuíla: década de 

1660, com uma média superior a 10.000 escravos por ano. Como todo dado acerca da 

contagem do número de escravos é impreciso, em vez de procurarmos nas tabelas a exatidão 

do número de embarcados, procuramos por um padrão porcentual que apontou para a década 

com a que mais saiu escravos da África. No caso do Brasil, a principal região fornecedora foi 

a África Central. O Brasil também foi o maior importador de escravos no século XVII, 
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superado apenas pelas importações inglesas na década de 80, momento no qual a produção 

brasileira estava em plena crise combinado a um grande problema endêmico em Angola: a 

bexiga, que expulsou os compradores de escravos. Essa foi a única década do século que o 

Brasil foi superado. Depois, isso apenas voltou a acontecer no século XVIII, no auge do 

tráfico inglês.  

Quais foram, portanto, os motivos que fizeram com que a Inglaterra superasse o 

Brasil em termos de importação de escravos na década de 80? Os motivos foram dois: em 

primeiro lugar, como já tratamos no capítulo 3, o surgimento das Antilhas como produtora de 

açúcar aumentou a demanda por escravos. Por isso, houve um aumento significativo na 

procura por cativos para as Antilhas caribenhas. Nas décadas de 70 e 80 essa procura 

aumentou significativamente. Em segundo lugar, a principal região fornecedora de escravos 

para o Brasil, a de Angola, na África Central, teve um surto de varíola gravíssimo e com isso 

diminuíram a capacidade das compras. Em suma, seja pela concorrência na demanda seja pelo 

problema na região fornecedora, o Brasil foi superado em termos de exportação de escravos. 

Começaram a faltar escravos para as plantações de cana e em consequência da concorrência e 

do problema da doença, naturalmente, o preço do escravo se elevou.  

Como, entretanto, foi esse processo de mudança de região exportadora? Alguns 

autores entendem o tráfico por meio de ciclos: 

 

O tráfico de escravos em direção à Bahia pode ser dividido em quatro 

períodos: 

1º - O ciclo da Guiné durante a segunda metade do século XVI; 

2º - O ciclo de Angola e do Congo no século XVII; 

3º - O ciclo da Costa da Mina durante os três primeiros quartos do século 

XVIII; 

4º - O ciclo da baía de Benin entre 1770 e 1850, estando incluído aí o 

período do tráfico clandestino‖ (VERGER, 1987, p. 9). 

 

O estudo por meio de ciclos de exportação pode esconder o fato de que por mais 

que uma região tenha sido suplantada por outra, em termos absolutos, em um determinado 

momento ela continuava a exportar. Não é o caso de Verger que, mesmo tendo estudado o 

tráfico por meio de ciclos, observou a concomitância das exportações. Portanto, por ciclos, 

deve-se entender a região na ponta das exportações, não como única. No caso, mesmo que 

Angola, em relação à Bahia, tenha sido superada pelo Costa da Mina, não significa que as 

exportações tenham deixado de existir. Segundo Verger, o tabaco baiano passou a ter uma 

expressiva importância no comércio negreiro e, nesse sentido, na década de 80, segundo ele, o 

surto de varíola de Angola, os navios carregados de tabaco que procuravam trocar por 
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escravos, passaram a ir em direção à Costa da Mina. Entre 1681 e 1710, período de mudança, 

368 navios rumaram para essa direção, enquanto apenas 17 para Angola. Logicamente que 

não se pode explicar o câmbio de direção pelo tabaco, mas, entender a mudança pelo 

comércio do tabaco, que era muito importante na troca de escravos, assim como a cachaça. 

Contudo, desde Verger até recentemente, ao que parece, a mudança de direção devido às 

doenças é aceita. Verger, mostrou isso por meio do comércio de tabaco. Joseph Miller entende 

do mesmo modo.  

 

Mas, o tráfico de escravos no Atlântico sul, nas décadas de 1660 e 1670, caiu 

sob o controle da elite produtora de açúcar de duas capitanias do nordeste do 

Brasil, especialmente Pernambuco. O tráfico de escravos partindo de Luanda 

entrou em declínio a partir de 1680 quando os senhores de escravos baianos 

abandonaram Luanda por Costa da Mina no oeste da África, no contexto de 

uma série de epidemias e perdas populacionais em Angola tão graves que os 

compradores brasileiros temiam a perda da capacidade daquela colônia para 

suprir mão-de-obra a preços compatíveis com o valor depreciado do açúcar 

(MILLER, 1998, p. 16). 

 

O problema das doenças na África Central foi estudado por Miller. Segundo o 

autor, há um padrão climático na África Central no qual a instabilidade tinha como 

consequências períodos de secas intensas e que, em certos momentos, atingiam a agricultura e 

levava à falta geral de alimentos e à morte da população por fome (MILLER, 1982, p. 23). 

Mas, se por um lado as secas constituíam um grande problema, as chuvas torrenciais também 

representavam perigo à população, pois, traziam consigo, devido à umidade, algumas doenças 

letais. Na década de 80 o vírus da varíola, a bexiga, implicou num surto de mortes, incidindo 

diretamente no tráfico de escravos.  

O vírus da varíola é sabidamente mortal e historicamente conhecido pelos 

europeus. A varíola, que também ficou conhecida como bexiga, devido às pústulas externas 

que explodem nos corpos das pessoas (braços, pernas, pescoço e rosto), deixa seus 

hospedeiros desnutridos, na medida em que além de atacar na área externa do corpo, 

compromete os órgãos internos implicando em desnutrição seguida de morte. Uma média de 

morte de um quarto dos infectados, sendo que quando resistem ficam com sequelas, desde 

marcas e cegueira até a perda de partes do corpo (ALDEN & MILLER, 1987, p. 185 186). 

Portanto, não é por acaso que o vírus tenha influenciado uma série de fatores, entre os quais, a 

mudança de direção do tráfico. 

 Segundo Miller, os portugueses recém chegados a Luanda, estavam mais 

vulneráveis, não somente à varíola, como também às outras doenças. Por isso, muitos deles 
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ficavam confinados na cidade. Quando na segunda metade do século XVII tentou-se dominar 

o sertão do Congo, os próprios governadores levavam suas tropas em direção aos inimigos 

africanos que, adaptados ao local, resistiam melhor às doenças. Muitos europeus foram 

vítimas dessas doenças, inclusive governadores. Segundo o autor, as enfermidades também 

foram um aspecto que implicou na desistência de dominação do sertão angolano por algum 

tempo. Mas, não eram apenas os europeus que estavam sujeitos às doenças, embora menos 

resistentes. A definição de Miller é de que com as inúmeras fomes gerais, ocorridas devido às 

secas que dizimavam as plantações, o sistema imunológico das pessoas ficava deficiente, e, 

por isso, ainda mais suscetível às epidemias. Segundo sua interpretação, o povo Jaga começou 

a migrar devido a uma fome geral no grupo, impulsionando a migração. Em relação ao 

tráfico, várias pessoas se entregavam e entregavam membros de suas famílias a fim de se 

livrarem da fome coletiva (MILLER, 1982, p. 24 - 29): 

 

A seca também reabastecia a população das principais regiões produtoras de 

escravos da África Centro-Ocidental . Todos estes reinos de Kasanje e 

Matamba no meio Vale do Cuango, as partes Nsonso e Zombo do Leste do 

Kongo do Vale do Nkisi , os estados Ovimbundu do populoso planalto 

central , o governo Humbe na planície de inundação do Cunene, as porções 

de Luvale Zambeze superior, estavam em nós de densidade demográfica . 

Ondas periódicas de refugiados circundante das terras secas fugiam para 

essas áreas quando a chuva não vinha. Lá os refugiados muitas vezes 

aceitavam o estado civil de subordinados como ―convidados‖ ou ―escravos‖, 

um preço pelo asilo para os proprietários de terras na terra das comunidades 

locais. Muitos desses recém-chegados acabaram mais tardenos tribunais de 

reis e mercados de venda de escravos. Outra competição violenta ocorria 

pela diminuição das pastagens, campos aráveis e alimentos, queimados com 

o início dasgraves secas devem ter produzido cativos que os vencedores 

poderiam trocar por comida. A ética da eliminação de um dependente pela 

fome não era de forma clara, mas a troca de um poderia conseguir 

racionalizar tal sacrifício forçado, pelo menos, aumentava a esperança de 

salvação tanto para o vendedor quanto para o vendido (MILLER, 1982, p. 

29) (tradução livre) 
182

. 

 

                                                           
182

Drought also replenished the population of the principal slave-producing regions of West-Central Africa. All 

of these - the kingdoms of Kasanje and Matamba in the middle Kwango valley, the Nsonso and Zombo parts of 

eastern Kongo in the Nkisi valley, the Ovimbundu states of the populous central highlands, the Humbe polity in 

the Kunene floodplain, the Luvale portions of the upper Zambezi - lay in nodes of demographic density. Periodic 

waves of refugees from the surrounding dry land fled into these areas when the rain failed. There the refugees 

often accepted subordinate civil status as 'guests' or 'slaves', a price for asylum on the land of local communities 

of land-owners. Many of these newcomers ended up later at the courts and markets of slave-selling kings and 

merchants. Elsewhere violent competition for dwindling grazing lands, arable fields, and food, flared with the 

onset of serious drought and must have produced captives whom the victors could sell for food. The ethics of 

disposing of a starving dependant were by no means clear, yet one could conceivably rationalize such a forced 

sacrifice as at least raising the hope of salvation for both seller and sold (MILLER, 1982, p. 29) 
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A região de Angola ficou conhecida por enviar para o Brasil escravos doentes 

que, quando não faleciam durante a passagem atlântica, morriam ao chegar. Nesse contexto, a 

preferência por Luanda diminuiu severamente; muito embora, para assegurar a colonização, a 

Coroa expressasse seu apoio ao comércio de escravos via Angola, evidência disso foi a 

persistência em colonizar a região, colocando governadores gerais e legislando o tráfico, 

como efetivamente mostra a lei das arqueações de 1684.  

A peste da bexiga era, assim, transportada da África para o Brasil. A varíola era 

desconhecida na América anterior à chegada dos portugueses; também, nunca teve capacidade 

de reprodução endêmica, sendo transportada de fora – da África –; por isso, conclui-se que os 

surtos brasileiros da doença entre os séculos XVI e XVIII foram transportados e não criados 

ou reproduzidos: primeiro da Senegâmbia, no século XVI; de Angola, no século XVII; e, por 

fim, da Costa da Mina, Togo, Benin e Moçambique no XVIII. As epidemias na América 

coincidiam com as secas, fomes e surtos de doenças das regiões africanas que transportavam 

os escravos, demonstrando uma íntima relação. O tráfico de escravos era um meio que 

facilitava e impulsionava a transmissão da doença, uma vez que até os escravos serem 

embarcados ficavam mal-nutridos, amontoados em barracões litorâneos à espera da 

embarcação que, depois de feita, criava ainda mais condições e meios de transmissão da 

doença, já que aglomerados uns aos outros nos porões dos navios, respirando muito pouco de 

ar fresco e se alimentando e hidratando de forma limitada, o vírus se espalhava rápida e 

eficientemente, às vezes, por toda a tripulação (ALDEN & MILLER, 1987, p. 185 - 186). 

Entre 1664 e 1666 houve um surto de varíola em Pernambuco, Bahia e Rio de 

Janeiro que devastou os escravos das plantações de cana de açúcar, fator que implicou na 

Provisão Régia de 13/10/1670 sobre os navios negreiros com a finalidade de aumentar o fluxo 

de escravos de Angola para o Rio de Janeiro, pois “em rezaõ de ser grande a falta que 

experimentaõ aquelles moradores da escrauaria do gentio de Guiné, assy pela mortandade 

que ouue com as bexigas que deraõ naquella çidade hauerá quatro annos, como por falta de 

nauios de Angola”
183

. 

Mas, foi entre 1680 e 1690 que se conheceu a maior epidemia da bexiga no Brasil 

do século XVII. A situação foi tão catastrófica que os comerciantes abandonaram Luanda 

para comercializar na Costa da Mina (ALDEN & MILLER, 1987, p. 204).  Isso mostra, 

claramente, que havia uma relação direta da doença no Brasil com os acontecimentos 
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 PROVISÃO RÉGIA SOBRE OS NAVIOS DE ESCRAVOS (13/10/1670). ATT.,Chancelaria de D. Afonso 

VI, Liv. 41, fl. 41 v. ( MMA, vol XVIII, 1982, p. 124) 
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africanos. Com bem mostrou Alencastro, a colonização europeia unificou o mundo 

biologicamente (ALENCASTRO, 2006, p. 128).  O certo era que os cuidados médicos, seja 

na África, seja na América, ou ainda nos navios, se tornavam ineficazes perante a severidade 

de um vírus que assolou a humanidade em diversas épocas e apenas foi vencido 

completamente com as modernas pesquisas no século XX: cada epidemia era, naquele 

contexto, uma calamidade. E assim foi em Luanda na década de 1680. 

A Costa da Mina estava, pois, apta para substituir e suprir as necessidades dos 

europeus na venda de escravos, por isso, Luanda deixou de ter a mesma importância dentro do 

quadro do império português. Perdeu o valor que tinha no contexto da Restauração de 1640, 

no imaginário de padre António Vieira, de Salvador Correia de Sá e outros. Muito embora não 

tenha perdido seu valor histórico dentro do quadro econômico português, passou a dividir a 

ponta do negócio com a Costa da Mina.  

A Coroa portuguesa tinha interesses por todas as terras da África, uma vez que 

lucrava em todas elas porque, de modo geral, os negócios implicavam em pagamentos de 

impostos. As questões que envolviam o comércio negreiro eram diferentes, na medida em que 

envolviam não apenas as aspirações da Coroa e de alguns mercadores, mas, principalmente, o 

interesse de grandes comerciantes e, sobretudo, dos senhores de engenho brasileiros. Por isso, 

a questão do tráfico era peculiar, não poderiam faltar escravos ao Brasil. Acreditamos, nesse 

sentido, que o interesse pela Costa da Mina tenha surgido com essa finalidade: socorrer a 

miséria do Brasil. Ao saber dos problemas do Brasil, frente às reclamações de morte dos 

escravos, de falta de escravos vindos de Luanda e do sucesso do comércio inglês, holandês e 

francês na Costa da Mina, a Coroa portuguesa incumbiu a Junta de Comércio do Brasil de 

recuperar a área e o monopólio dela nas questões comerciais.  

 

E porquanto para elle ter o sucesso que se pertende, e se seguir vtilidade, que 

as naçoens de Europa lograõ, comuem darlhe tal jorna, que ao tempo que 

aquelle gentio se abrace com o nosso commercio, diminua a daquellas 

naçoens. E por se não poder conseruar a continua asistencia do socorro, e 

nauegaçoens, e que a empenho e despeza, que mandei azer se naõ desuaneça, 

por todaz estas consideraçoens: Hey por bem de largar á Junta do 

Commercio Geral do Brasil, atendendo ao bom acerto, com que prouê na 

administraçaõ da Fazenda,e apresto de suas armadas, e ao mais a que o 

moueo este commercio da Costa da Mina, para que o administre com o 

mesmo poder, jurisdição, direcção, com que o faz ao do Brazil, lucrando 

todos os interesses, direitos e pertenças, que delle tirar, para o que será 

obrigado a mandar continuar o dito commercio, na melhor forma, que lhe 

parecer, e com que administra o do Brasil. E para este fim poderá nomear 

Feitores nas Feitorias que se introduzirão, aos quaes remeta as fazendas , que 

ouuerem de beneficiar e estes lhe daraõ conta de suas remessas e seguirão 

suas ordens e regimentos, como fazem os mais administradores. 
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Com declaraçaõ, que os postos de guerra das Fortalezas que se fizerem, me 

consultará a Junta trez sogeitos, e uindome a consulta, a mandarei uer no 

conselho ultramarino, para que dos sogeitosconsultados proponha, o que lhe 

parecer, na forma que o fazem os donatarios das terras vltramarinas, em 

escolher e nomear o que for mais comueniente. E do que nomear mandarei 

declarar á Junta, que pello conselho vltramarino se lhes cassará patente; 

porquanto nesta forma se naõ segue prejuizo nem controuersia de jurisdição 

entre estes Tribunaes, e ser assim conforme á boa direcção deste negocio
184

.  

 

A Coroa portuguesa, sem a possibilidade de organizar o comércio negreiro, como 

em todos os casos, cedeu a particulares o direito de fazê-lo. No caso em questão, os 

responsáveis pelo comércio estavam no Brasil.  

Recentemente Gustavo Acioli Lopes defendeu sua tese, na qual mostra o início do 

comércio com a Costa da Mina organizado pelo Brasil. Segundo o autor, o trato do tabaco 

passou a ser peça fundamental nas trocas relativas à região. Aponta para 1673 o início do 

comércio entre o Brasil e a Costa da Mina (LOPES, 2008, p. 50). Mas, o comércio apenas 

ganha corpo depois da década de 80 e no século XVIII é que o grande comércio terá sua 

expansão. Um fator que diferencia Costa de Mina de Luanda e das outras regiões da África 

Central, nela se concentrava o comércio de variadas nações européias e, principalmente, não 

havia o domínio colonial português, quem realizava o comércio eram os próprios africanos. 

Luanda tinha sido colonizada e, embora, sua sociedade fosse predominantemente negra, o 

elemento europeu estava presente, imiscuído.  

Em outros termos, quem controlava o comércio em Luanda eram os portugueses. 

Na Costa da Mina não havia domínio. Em que pesa a diferença? Primeiro, não havia um 

monopólio na captação e venda, deixando a concorrência prevalecer nas trocas. No caso de 

Angola, havia de fato certa bipolaridade apontada por Alencastro, na qual os produtos 

brasílicos eram os principais meios de troca. Em Costa da Mina, havia uma variedade maior 

de bens de troca. Nesse sentido, Lopes aponta para um processo de superestimação da 

cachaça e do tabaco como elementos fundamentais para o comércio. Havia para ele uma 

variedade muito grande no número de produtos componentes no rol dos traficantes, como 

Panos da Índia, cauris, pólvoras, armas: frutos de um comércio tripolar (LOPES, 2008, p. 50 - 

52).  

Importante notar que o comércio com a Costa da Mina era feito livremente, sem o 

controle de Portugal, como demonstra este relato: 

 

                                                           
184

 Comércio da Costa da Mina (6/5/1680). ACL'— Colecção de Legislação Trigoso, Liv. 9, doc. 64. (MMA, 

vol. VII, 1981, p.645-646) 



187 
 

Os moradores desta Ilha com os do Brazil hiaõ aos resgates da costa da Mina 

aonde faziam seu negocio liuremente e tirauam bastantes lucros, e 

rezultauam direitos á alfandega desta Ilha; hoie o nam podem fazer por 

andarem na mesma Costa naos da Companhia de Olanda que em uendo 

embarcaçam portugueza, e como estaz sam de pequena força, as leuam ao 

castello da Mina aonde o General quartea as carregaçoís e tirandolhe o 

mestre manda as embarcaçoís pella costa abaixo com flamengos dentro que 

roubaõ o que querem e despois mandaõ os mestres a bordo; e por se querir 

defender huã sumaqua desta Ilha do Sargento Mor Fernando Soares de 

Noronha O se puzeram os Flamengos em armas, e deram com duas ballaz no 

piloto e alguns marinheiros por terem pouca defeza se lançaram ao mar, e 

morrerão afogados sete.  

E ultimamente chegou aquy hum patacho de Bernardo Diaz Rapozo quaze 

todo roubado e huã sumaqua do Brazil roubada tanbem, de que me paresseu 

dar conta a V. Magestade e também de que nam se fazemdo hoie negocio na 

costa da Mina rezulta hum grandíssimo prejuízo a esta Ilha, asim á fazenda 

de V. Magestade como aos moradores e ficarem sem grangeio nenhum, e 

mais pobres do que estamhoie
185

.  

 

Os baianos comercializavam com a Costa da Mina, mas, também os 

holandeses, franceses e ingleses. Por isso, até passar a epidemia de Luanda, a Costa da Mina 

foi essencial no fornecimento de escravos ao Brasil, principalmente depois de descoberto o 

ouro em Minas Gerais e montada a estrutura de extração do metal amarelo. Como mostrado 

anteriormente, a partir da década de 60 a economia do açúcar começara a entrar em 

dificuldades, piorava a cada ano, chegou ao ápice no final da década de 80. Parte dessa 

problemática foi devida à falta de escravos: seja pelo aumento do seu preço, seja pelas 

frequentes mortes advindas das doenças transportadas através do Atlântico. Concomitante ao 

contexto de mudança da África Central para a região da Costa da Mina, houve, naturalmente, 

a tentativa de manter o tráfico com Luanda, onde os portugueses tinham o controle. Em 

Angola, mesmo atendendo aos interesses da população local, que ditava o preço, não havia o 

elemento estrangeiro que na Costa da Mina incrementava e aumentava o valor dos cativos.  

 

 

10. conclusão 

 

O período inicial de contato dos portugueses com os povos africanos não foi voltado 

essencialmente para o tráfico de escravos, mas, para os diversos produtos que se ofereciam na 

faixa litorânea da região norte do continente, sendo o ouro comercializado pelo Saara, o 
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principal deles. Assim, quando no primeiro contato, não havia o interesse por parte dos 

portugueses de criar uma empresa ligada ao tráfico, embora, esporadicamente, algumas 

centenas de cativos fossem levados da África para a Europa. O comércio negreiro foi um fator 

posterior e de necessidade externa, americana.   

O tráfico de escravos se tornou o principal elo entre os portugueses e os africanos, a 

partir de dois pontos: do crescente desenvolvimento da indústria açucareira no Brasil e da 

estreitante relação social entre os diversos reinos africanos e os portugueses. Em outros 

termos, a escravidão se tornou um fator presente entre os diversos povos africanos, sendo seu 

comércio parte fundamental das sociedades. Com a chegada dos portgueses e dos espanhóis à 

América, criou-se um novo mundo que necessitava de mão-de-obra, fosse para produzir 

açúcar no Brasil e depois nas Antilhas holandesas, inglesas espanholas, fosse para explorar 

ouro nas diversas minas das Américas espanholas e portuguesas. Desta forma, o tráfico de 

escravos, embora com sua peculiaridade, com sua lei de mercado interna, apenas tinha sentido 

de existência devido a enorme demanada americana. Desse modo, o trato negreiro, que era 

uma criação endógena à África, sofreu uma mudança de proporção gigantesca, sobretudo, 

entre a passagem do século XVI para o XVII. Primeiro, pelo boom da empresa brasileira de 

açúcar e depois pela União Ibérica (1580-1640), e a criação do Asiento espanhol, que 

demandou milhares de escravos para a mineração.  

Depois de 1640, com os planos da nova monarquia portuguesa de sustentar sua 

indepedênia perante a Espanha, a partir do circuito Atlântico, o tráfico negreiro português 

entrou em uma nova fase. Criou-se certo protecionismo da Coroa portuguesa em relação aos 

importantes engenhos brasileiros. Não é por acaso que os Governadores de Angola passaram 

observar cada vez mais o Brasil em suas decisões  angolana, principalmente, a figura de 

André Vidal de Negreiros. Entre 1640 e 1665 houve uma expansão a partir de uma grande 

organização interna do tráfico negreiro, como  as rotas internas e a criação de estruturas 

interiores para o seu alargamento na região de Angola, com uma legislação que deixava nas 

mãos dos próprios africanos (pumbeiros), o processo de captação interna de cativos, sendo os 

portugueses apenas reposnsáveis pela compra do produto já produzido. Contraditoriamente, a 

ação de Negreiros no Congo produziu inúmeros escravos, sendo ele o criador do produto, 

contrariamente ao contexto geral. Não obstante, Angola se preparou estruturalmente para ser a 

maior região exportadora de escravos no século XVII. Sua decadência temporária ocorreu 

mediante ao gravíssimo surto de varíola, ocorrido na década de 80, que fez migrar para o 

Golfo do Benin parte dos comerciantes. Mas, a Coroa nunca desistiu do comércio nesta 
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região. A lei das Arqueações de 1684 foi fruto dessa insistência, cuja funçao era diminuir as 

doenças a bordo dos navios, com cuidados que revelam a atenção para com o seu contexto.  
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CAPÍTULO 5 

O COMÉRCIO DE ESCRAVOS E A LEI 

 

1. O surgimento da lei das arqueações (1684). 

 

Em 1684 a Coroa portuguesa passou a legislar o comércio negreiro com mais 

cuidado. A lei das arqueações passou, assim, a determinar alguns pontos que antes não se 

evidenciavam. As leis do reino não visavam o controle restringindo de maneira severa a 

sociedade em suas diversas instâncias, as leis de Antigo Regime tinham a função de organizar 

a coletividade de forma não coercitiva. Deste modo, quando o rei se colocava diante de 

alguma situação, tal como com a lei das arqueações, tinha uma necessidade prática. Não 

podemos, todavia, concebê-la como resultado de um autoritarismo monárquico, mas, antes de 

uma necessidade histórica, mesmo que o resultado tenham levado a conflitos.  

Neste capítulo mostramos quais foram as necessidades práticas para o surgimento 

da lei das arqueações, bem como uma discussão pormenorizada de seus capítulos e a 

discussão historiográfica a cerca de sua interpretação. Assim, primeiro fizemos um resumo 

dos seus capítulos.  

 

Dom Pedro por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daquem e 

dalém mar em Africa, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegaçaõ, 

commercio da Ethiopia, Arabia, Pérsia e da índia &c. Faço saber aos que 

esta Ley virem que desejando que em todos os Domínios da minha Coroa e 

para com todos os Vassallos e súbditos della se guardem os dictames da 

razaõ e da Justiça sendo informado que na conducçaõ dos Negros captivos 

de Angola para o Estado do Brasil obraõ os carregadores e mestres dos 

navios a violência de os trazerem taõ apertados e unidos huns com os outros 

que naõ sómente lhes falta o desafogo necessário para a vida 

cujaconservaçaõ hé commua e natural para todos ou sejaõ livres ou escravos, 

mas do aperto com que vêm succede maltrataremse de maneira que 

morrendo muitos chegaõ impiamente lastimosos os que ficaõ vivos.  

Mandando considerar esta matéria por pessoas de toda a satisfaçaõ, doutas, 

praticas e intelligentes nella e querendo prover de remedio a taõ grande 

damno como hé conveniente ao serviço de Deos Nosso Senhor e meu tanto 

pelo que a experiençia tem mostrado em os navios que carregaõ Negros em 

Angola como pelo que pode succeder em os que costumaõ também carregar 

em Cabo Verde, em S. Thomé e nas mais Conquistas, fui servido resolver 

que daqui em diante se naõ possaõ carregar alguns Negros em navios e 

quaesquer outras embarcações sem que primeiro em todos e cada hum delles 

se faça arqueaçaõ das toneladas que podem levar com respeito dos 
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agasalhados e cubertas para a gente e do poraõ para as agoadas e 

mantimentos tudo na forma seguinte
186

. 

 

Logo na introdução percebemos alguns pontos importantes: primeiro, a lei era 

para todo o comércio negreiro, no entanto, a premissa se dava em relação aos escravos que 

iam de Angola ao Brasil. O segundo ponto se fundamenta na experiência do trato, com efeito, 

os legisladores perceberam e procuraram corrigir o modo como era realizado o comércio, que 

implicava um grande dano à vida dos escravos. Em outros termos, a lei procurava mudar o 

modo de operação dos traficantes. 

Como mostrado anteriormente, os escravos eram uma propriedade, uma 

mercadoria, e o rei não tinha, com efeito, o direito de decidir nas questões de vida ou morte, 

liberdade ou cativeiro dos mesmos. Contraditoriamente, surgiu a necessidade delegiferar pelo 

fato de o modos operandi dos traficantes causarem danos (indiretamente) tanto ao rei quando 

à obra de Deus e à evangelização, como apontado no trecho. Em função dos escravos estarem 

amontoados uns ao lado dos outros, sem ar, sem ter como se movimentar, e sem a proteção 

necessária em relação às intempéries (por isso a necessidade de cobertas), eles adoeceriam e 

ou morreriam, aspecto implicitamente colocado no texto - já que esta é a consequência 

humana para a desidratação, desnutrição e a exposição ao excessivo frio. Assim, do capítulo I 

ao III da lei, existe a afirmação de que todos os navios deveriam obrigatoriamente ser 

arqueados pelos Ministros, Oficiais e outros membros que o rei determinou.  

Um aspecto muito importante do capítulo IV é que a arqueação não deveria ser 

feita somente na África, mas também nas regiões de destino das embarcações. Além disso, no 

capítulo VI se afirma que cada vez que a embarcação se movimentasse de um porto para 

outro, deveria ser novamente arqueada.   

Seguem-se no capítulo VI as determinações das quantidades de cativos
187

 a cada 

tonelada do navio.  

 

Capitulo VI 

Para se fazer esta arqueaçaõ se medirão por toneralas todas as ditas 

embarcaçoés que se quizerem carregar de Negros pelo chão sem respeito ao 

ar tanto nas cubertas e entre-pontes se as tiverem como em os convezes 

camaras camarotes tombadilhos e mais partes superiores. Sendo navios de 

cubertas e que nellas tenhaõ portinholas pelas quaes os Negros possaõ 

commodamente receber a viraçaõ necessaria, se lotaraõ dentro nas ditas 
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cubertas sette cabeças em duas toneladas e naõ tendo as ditas portinholas se 

lotaraõ sómente em cinco cabeças as mesmas duas toneladas. 

Nas partes superiores poderaõ levar tanto huns como outros cinco cabeças 

miúdas de idade e nome de moleques em cada huma tonelada sem que por 

causa alguma se possa acrescentar este numero ou se possaõ apertar mais as 

ditas toneladas
188

. 

 

Percebemos a clareza e a especificidade do capítulo que determina a quantidade 

exata de escravos por tonelagem do navio. Tal medida evidencia um conhecimento muito 

grande do legislador em relação ao comércio. Quando se determina a necessidade de espaço 

para que os cativos se movimentassem e respirassem, o legislador pensava em dois pontos: o 

conhecimento, ainda que precário, sobre a ―bexiga‖ (varíola) e sua transmissão, e, a 

necessidade de se moverem para que os músculos dos escravos não se atrofiassem, numa 

viagem que poderia durar mais de dois meses, como mostra o capítulo VIII. Ao lado dessas 

questões, observamos a necessidade de se determinar a quantidade específica de água e 

alimentos para eles durante a viagem.  

 

Capitulo VII 

Seraõ obrigados os ditos navios e embarcações (a) levar os mantimentos 

necessários para darem de comer aos ditos Negros tres vezes no dia e fazer e 

levar agoa que abunde para lhes darem de beber em cada hum dia huma 

canada
189

 infalivelmente. 

Capitulo VIII 

A este fim se arquearaõ e mediraõ igualmente os porões fazendose estimaçaõ 

dos mantimentos e agoadas que podem receber computados de Angola para 

Pernambuco 35 dias de viagem, para Bahia 40 e para o Rio de Janeiro 50, 

alem dos mantimentos e agoada que for necessaria para a gente dos navios e 

o mesmo computo se fará sempre de dez mais nos mais portos onde se 

carregarem Negros a respeito do tempo que costuma ser necessário para os 

portos a que forem carregados. 

Capitulo IX 

O dito computo dos dias se resolverá daquelle em que sahirem dos portos e 

os mantimentos eagora se repartiraõ com tal uidado que a todos chegue 

inteira a sua porçaõ evitandose toda a confusaõ e desperdiçio
190

. 

 

A maior parte da lei sustentava-se na experiência centenária sobre o comércio; 

pela lógica computada por Joseph Miller, podemos deduzir, portanto, que as viagens para o 

Rio de Janeiro, eram as quais mais havia mortes. Para o autor, que realizou sua pesquisa sobre 

o tráfico no século XVIII (mas, que valem para o século anterior), havia um padrão que 

determinava as quantidades de perdas em trânsito. As viagens ideais – com menos mortes – 

duravam entre 20 e 29 dias. Viagens cujo tempo não eram superiores, por exemplo, há 15 dias 
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(impensável para o século XVII), tinham um número de morte bastante elevando. Por outro 

lado, viagens com mais que 35 dias, a mortalidade também começava a se elevar, chegando a 

números muito alto quando passavam 50 dias no mar. Ao fazer referência à lei das 

arqueações, Miller afirma que a Coroa de Portugal definiu os 50 dias como período máximo 

de duração para acelerar a viagem, já que as mortes relacionadas a esses verificados dias eram 

aceitáveis para o século (MILLER, 1981, p. 395 - 397). Mas, o fato é que era aceita uma taxa 

de mortalidade de pelo menos 10% da carga (MAURO, 1988, p. 222). Muitos adoeciam a 

bordo e, nesse sentido, previa a lei.  

 

Capitulo X 

Adoecendo alguns se tratará delles com toda a caridade e amor de proximos 

e seraõ levados e separados para aquella parte onde se lhes possaõ applicar 

os remedios necessários para a vida. 

Capitulo XI 

Todos estes navios seraõ obrigados (a) levar hum Sacerdote que sirva de 

Capellaõ para nelles dizer Missa ao menos os dias Santos e assistir aos 

moribundos. A mediçaõ das toneladas se fará por arcos de ferro marcados, 

que o Conselho mandará ter e fazer á sua ordem pelos que há na Ribeira das 

Naos desta Cidade e os fará remetter a todos os portos de mar das 

Conquistas e aos que há neste Reyno donde se navega para elles para que em 

todos se guarde esta disposiçaõ e nenhumas pessoas possaõ allegar 

ignorancia nos casos em que a encontrarem
191

. 

 

Outro ponto estabelecido na lei é que os tripulantes deveriam rezar missas durante 

a viagem, por isso, a exigência de um pároco: uma clara demonstração da aculturação que 

utilizava o transporte negreiro com elemento para a conversão; os cativos deveriam ser 

acostumados à religião católica desde as longas semanas no interior dos navios, para facilitar 

a futura vivência católica no Brasil, submissos aos senhores e à Igreja. É difícil de afirmar se 

isso ocorria ou não, principalmente pela falta de relatos. Mas, por mais absurda que parece a 

afirmativa, ela não está no documento ao acaso. Não se deve subestimar a fé desses 

marinheiros, que com enormes medos e superstições produzidas pelas inseguranças 

marítimas, necessitavam de elementos mágicos para suportarem os inúmeros problemas das 

viagens, com a possibilidade de tempestades, doenças coletivas, fomes e naufrágios. Se as 

missas não acontecessem era mais pela falta de estrutura, isto é, pela ausência de capelães que 

por falta de fé. Ao adoecerem, os escravos deveriam, como cristãos batizados, serem tratados 

com caridade e amor de próximos e, antes de entrarem em óbito, deveriam se confessar com 

um capelão.  
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Miller, ao estudar a mortalidade do tráfico, ressalta aspectos importantes: 

primeiro, que o escorbuto era um dos principais males a bordo, era chamado de ―mal de 

Luanda‖; segundo, e mais importante, que por mais que houvesse maus tratos aos escravos 

durante a viagem, eles eram os aspectos que menos influenciavam nas mortes Atlânticas. 

Como afirma o autor, o escravo que era comprado no litoral africano tinha passado por um 

longo caminho que havia destruído seu sistema imunológico. Muitas vezes ele era capturado 

no extremo sertão e ficava meses viajando pelo continente até ser vendido e, nesse processo, 

entrava em contato com inúmeros climas diferentes, com alimentos dos mais variados, 

exposto à chuva, ao sol, ao relento, etc. Esse processo de mudança de padrão biológico 

acabava por deteriorar a saúde do cativo facilitando o adoecimento. Para ele, 40% dos 

escravos capturados no sertão morriam antes de chegar nos barracões e cerca de 10% a 12% 

nos próprios barracões litorâneos a espera pela venda. Estimativa muito a baixo das mortes 

dentro dos navios. Ainda afirma que os historiadores exacerbaram as descrições dos maus 

tratos a bordo lendo os textos abolicionistas. Em termos gerais, quando o traficante comprava 

o escravo, na maioria das vezes, ele já estava com a saúde comprometida. Dessa forma, 

muitas das mortes a bordo eram implicadas pelo longo contexto de pré-existência africana: 

desnutrição, mudanças de dietas, desordens estomacais e doenças pré-adquiridas (MILLER, 

1981, p. 412 - 415).  

Outro capítulo importante é o XIV, pois organiza o tempo de estadia dos navios 

no litoral africano. 

 

Capitulo XIV 

Nos taes portos em que se fizer a dita carga se destinaraõ os barcos 

necessários para lá se fazer e se mandará lançar bando pelos Governadores 

do tempo que a dita carga há de durar e do dia em que os navios haõ de sahir 

e que nenhum outro barco dentro do dito tempo até os navios lançarem fora 

possa chegar a elle com communicaçaõ de perdimento dos barcos aos que o 

contrario fizerem e de quinhentos cruzados aos Mestres e Capitaês dos 

navios de pena que sem causa justificada deixarem de sahir no dito dia. E 

para se evitar este inconveniente mandará o Governador de Angola a sua 

lancha ou qualquer outra com hum Cabo de confiança e os soldados que lhe 

parecer que acompanhem os ditos navios até duas e quatro legoas ao mar em 

que possaõ hir bem mareados e livres dos ditos barcos lhes chegarem
192

. 

 

No capítulo XIV notamos que os navios relacionados com o transporte não 

poderiam ficar muito tempo parado nos portos, muito além do permitido pelos 

administradores. Também, estipulou-se que eles arqueados em relação aos alimentos e água a 
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bordo, cuja finalidade era que os mantimentos suportassem a viagem. Quando alertavam para 

a média da quantidade de água e alimentos se pensava nos dias de viagens estipulados na lei: 

Angola/Pernambuco 35; Angola/Bahia 40; e, Angola/Rio de Janeiro 50. Se a navegação 

ficasse mais tempo depois de arqueado vagando pelo litoral, seja para buscar mais cativo, ou 

por quaisquer outros motivos, gastar-se-ia a alimentação e água estipulada. Além de, é claro, 

depois de arqueado, os traficantes poderem superlotar o navio, ou negociar clandestinamente 

os escravos. O capítulo XV afirma que se deveria fazer uma casa especializada em despachar 

as embarcações. O capitulo XVI trata dos outros portos que também valem a lei, mas, o que 

percebemos no contexto e um interesse especial por Angola.  

Do capítulo XVII em diante a lei trata das penas aos transgressores. Ouvidores 

Gerais: perda dos seus Ofícios e não poderá mais servir ao rei. Mestres e Capitães dos navios 

que estão superlotados: pagamento de 2 mil cruzados e o dobro do valor da carga – metade a 

Coroa e outra metade ao delator. Haveria, também, que ser degredado para o Estado da Índia 

por 10 anos. Os guardas que forem postos para observar e se esquivarem de suas funções, 

deixando a superlotação: degredo perpétuo para o Estado da Índia. Os Ouvidores Gerais e 

Provedor-mor da Bahia deverão fazer devassas nos navios e, em caso de crime, prender os 

culpados e enviar um relatório ao Conselho Ultramarino e enviar os culpados à corte.  

Como se observa, havia uma hierarquia nas punições, características do mundo 

político do Antigo Regime, onde prevalecia o status social. Quanto menos importante 

socialmente fosse o funcionário ou o comerciante, maior era a pena imposta. Não se procurou 

fazer uma pesquisa sobre as punições aos que não seguiam a letra da lei. A intenção foi fazer 

uma análise que mostrasse o surgimento da mesma, o que foi discutido ao longo do trabalho.   

Em relação ao texto geral, mais alguns pontos devem ser colocados. A 

colonização foi influenciada pela expansão moderna da religião católica. Sendo assim, os 

batismos eram um fator bastante importante que por muito tempo preocupou a Coroa, e se ela 

se preocupava com a mão-de-obra, também, vigiada pelas instâncias religiosas, tinha um 

interesse pelo modo como se realizava o resgate das almas/mercadorias. Por isso, muitas das 

cobranças evidenciadas estão de acordo com o pensamento católico do momento. Por tanto, se 

havia, como mostramos, um interesse econômico em relação à diminuição da mortalidade, 

havia uma cobrança religiosa também.  

 

* 

 



196 
 

Original no que alude à lotação dos navios, a lei das arqueações deve ser 

entendida como uma reunião de cobranças, cartas e alvarás anteriores. No que se refere ao 

capelão a bordo, por exemplo, algumas cobranças anteriores foram feitas. Em 04 de agosto de 

1623, em carta ao governante de Portugal, os religiosos da África pedem que se tenha nos 

navios negreiros da Guiné, Angola, Cabo Verde e São Tomé, clérigos responsáveis pela 

doutrinação dentro dos navios negreiros
193

. Depois, diversas vezes reiteraram a necessidade 

do batismo correto dos cativos, em detrimento da forma geral que se fazia
194

. Em 1679, o Frei 

Fortunato escreveu a Roma afirmando a incapacidade dos Capuchinos nos batismos 

realizados antes dos embarques e pediu soluções, devido à ignorância dos missionários. 

Segundo ele dever-se-ia criar um seminário para preparar os Jesuítas que faziam o batismo e, 

portanto, Evangelizar corretamente
195

. Nesse sentido, tinham uma grande preocupação com o 

caráter religioso do transporte. Se Roma tinha autorizado a escravização em massa dos 

africanos o fez pensando na inclusão ao seio católico, perante o embate da contra reforma. A 

Igreja tinha que estar nos mais variados locais onde ocorria a condução das almas, desde o 

interior africano até nos navios que transportavam e, ainda, nas várias localidades dos Brasil 

açucareiro. Em muitos lugares africanos, apenas os religiosos entravam, como foi o caso do 

reino do Congo que estava em guerra com os governadores de Angola, mas, que admitia 

bispos e padre católicos, embora, africanos.  

Outro fator que a lei das arqueações recupera é questão da falta de água a bordo 

dos navios. Era um aspecto que preocupava a Coroa desde 1664, no que se refere à legislação.  

 

E que posto que se faça a arqueação de seus portes, hé feita por pessoas 

nomeadas pellos mestres, sem se faser vistoria, da aguada que leuaõ, de que 

resultaõ consideraueis danos, com a morte e perda de bastos escrauos, em 

que a tem muito grande os homés de negocio, e os moradores daquelle 

Reino, atinuandose com isto muito o comercio, em diminuição dos direitos 

de minha fazenda, E respeitando ao que allegaõ, e a informação que sobre a 

materia mandey tomar.Hey por bem e mando ao meu gouernador do dito 

Reino de Angolla, e ao Prouedor de minha fazenda delle, façaõ ter particular 

cuidado e vigilancia no despacho dos ditos nauios, pera que nenhü possa 

sahir do porto da Cidade de São Paulo, sem leuaré para çem peças vinte e 

cinco pipas de agoa, bem acondicionadas, e arqueadas: E que nenhü leue 

mais peças, das que seu porte poder leuar, pera que os ditos escrauos possaõ 

ir á sua vontade, e não hauer tanta mortandade nelles. E esta minha prouisaõ 
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se cumprirá muito inteiramente, como nella se conthem, a qual vallera como 

carta, posto que seu effeito haja de durar mais de hü anno
196

 

 

A falta de água era encarada como um mal que interferia na vida dos escravos e, 

conseguintemente, nos negócios do rei devido às mortes ocorridas pela desidratação. Por isso, 

estipulou-se que deveriam colocar a bordo dos navios quantidades específicas de água já em 

1664. 20 anos depois, portanto, houve uma retomada desses termos, o que mostra uma 

insistência em não seguir a determinação real. Em 25 de maio de 1694 há a interessante 

reclamação do governador de Angola que diz não ter barcos o suficiente para buscar as 

aguadas necessárias para suprir as demandas dos navios. Ainda afirma que a deficiência de 

chuvas dificultou sua ação
197

. Como afirmamos, não entraremos na análise referente ao não 

seguimento da lei pelos comerciantes, mas, como se pode observar, a estrutura para se seguir 

os seus termos era muitas vezes insuficiente. O tempo excessivo que os navios ficavam 

esperando nos portos, meses, consumia em demasia a água e atrasava o comércio. Esta era 

uma longa reclamação em Angola, desde antes dos holandeses. Ligado a este problema se 

reclamava do excessivo número de escravos que superlotavam as embarcações, isto é, na 

superlotação dos navios
198

.  

Como se observa na documentação administrativa, havia uma longa duração dos 

problemas relacionados ao tráfico, representada na codificação de 1684. O problema da 

superlotação, da falta de água, da mortalidade, dos maus tratos, eram uma constante no 

processo e, por isso, a Coroa resolveu legislar. Mas, o que devemos perguntar é sobre os 

porquês da peculiaridade de 1684?  

 

2. Discussão historiográfica sobre a lei das arqueações. 

 

No que se refere à historiografia que, de alguma forma, citou a lei das arqueações 

de 1684, acreditamos que nenhum autor compreendeu-a da forma que estamos propondo.  A 

diferença principal, e essencial, é que a analisamos dentro de uma grande conjuntura, 

mostrando que o processo de sua elaboração esteve envolvido num contexto bastante amplo, 

não apenas ligado ao tráfico de escravos, mas, por uma série de fatores complexos e 

duradouros da segunda metade do século XVII. Para se apreender a lei das arqueações, 

propomos que se deva compreender a conjuntura histórica da segunda metade do século XVII 
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de Portugal e suas colônias. Pois, ela visava diminuir os tratamentos violentos que os 

traficantes de escravos comumente realizavam o trato. Assim cabe a indagação sobre os 

porquês de a Coroa portuguesa ter elaborado essa lei naquele contexto e não em outro.  

O trecho da lei que os historiadores mais fizeram referência é o qual se alude aos 

dias de viagens que se demoravam a atravessar o Atlântico, ―a viagem marítima de Luanda ao 

Recife durava, em média, trinta e cinco dias; à Bahia quarenta dias. E ao Rio de Janeiro dois 

meses.”(BOXER, 1973, p. 244). Outros autores seguiram o mesmo caminho (VIANNA 

FILHO, 1976, p. 244; PIMENTEL, 1999, p. 15; MILLER, 1981). Em outras palavras, o 

extrato da lei serve de sustentação para as afirmações históricas que determinam o tempo de 

duração entre as viagens negreiras.  

Recentemente, Cavalcanti (2005) fez um considerável resumo da lei, 

considerando todos os seus aspectos. Sua intenção foi mostrar que a lei das arqueações de 

1684 foi um ―marco regulador do comércio negreiro – também em benefício da vida dos 

escravos durante a viagem da África para outros portos e do aumento da quantidade dos que 

chegariam vivos e com saúde (...)”(CAVALCANTI, 2005, p. 19).  

O autor resume capítulo por capítulo da lei sem, no entanto, problematizá-la; isto 

é, não questiona sobre os motivos da legislação ter sido formada naquele contexto e não em 

outro, antes ou depois. Em relação aos autores acima citados que aludem aos dias de viagens 

(menos Vianna Filho), questionaram a lei de outra forma, como mostraremos abaixo. Vianna 

Filho, não teve a intenção de indagá-la com a finalidade de estudar os motivos que 

implicaram o seu surgimento, seu objeto era outro, a questão étnica dos negros na Bahia. Não 

obstante, a Cavalcanti seria possível e cabível questionar os porquês do seu surgimento, já que 

a resumiu detalhadamente.  

No tocante aos dias de viagens, acreditamos que a determinação possa ter sido 

seguida, já que segundo os relatórios, os navios não ultrapassavam os dias de viagem 

determinados. Joseph Miller, aponta para um Gráfico em U quanto às moralidades marítima: 

quanto mais na ponta do gráfico, maior era a mortalidade, isto é, quando a viagem era muito 

rápida – até 15 dias no século XVIII – morriam-se muitos escravos; na outra ponta, quando a 

viagem demorava mais de 50 dias, as mortes começavam a aumentar igualmente (MILLER, 

1981, p. 397). 60 dias era o limite para o Rio de Janeiro, talvez por isso, menos navios 

viajavam para lá, cabendo à Coroa incentivar o comércio para este ponto. A se averiguar, 

provavelmente, morriam mais, já que passavam o limite de 50 dias experimentado por Miller 

no século XVIII. Por outro lado, se não era conseguido de quando em vez fazer a travessia, 
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não se constituía uma das principais preocupações da Coroa; pois, os interessados na rapidez 

da viagem eram dos próprios traficantes, na medida em que isso lhes significava uma grande 

economia. Morreriam, comeriam, e, portanto, chegariam menos escravos doentes que como 

consequência aumentaria o lucro. Ou seja, uma grande porcentagem de lucros era obtida 

quando as viagens não eram muito longas. Um grande fator que se deve levar em 

consideração é que se a viagem era bastante perigosa para os escravos, não era muito menor 

para os tripulantes, na medida em que se alimentavam e bebiam dos mesmos suprimentos que 

os negros, respiravam do mesmo oxigênio que eles. Ademais, as epidemias de doenças abordo 

eram constantes, como veremos à frente. Assim, a referência que a lei faz aos dias de viagem 

entre os continentes é com a intenção de que os funcionários reais, responsáveis pela 

arqueação dos navios, pudessem ter uma base, para que se computasse a água e a alimentação 

da embarcação para que não faltassem durante a travessia, numa proporção de 2,65 litros por 

pessoa/dia.  

Maria do Rosário Pimentel, tratou a lei das arqueações também como um marco 

precursor de outras leis que visavam regular o tráfico de escravos. Sua intenção foi mostrar 

que os motivos pelos quais a Coroa portuguesa elaborou-a, foram devidos às formas 

lastimosas com que os escravos chegavam ao litoral americano para serem vendidos. Dessa 

maneira, a Coroa limitou a carga dos escravos à dimensão de cada navio e calculou os 

alimentos em função da arqueação das naus e dos dias de viagens (PIMENTEL, 1995, p. 77). 

Segundo ela, se desobedecia à lei, contudo, não especifica em que termos, apenas deixa claro 

que os traficantes eram assaz ambiciosos e não se deixaram controlar. ―A lei, porém, nada 

veio remediar, levando a ambição à degradação da inspeção judicial. Oliveira Mendes, em 

1793, dizia que dela se abusava inteiramente.” (PIMENTEL, 1999, p. 17). Frente as novas 

discussões historiográfica se observa uma grande discussão em relação a estrutura colonial 

portuguesa no tocante a imposição de suas leis, isto é, a Coroa portuguesa tinha bastante 

dificuldade para fazer com que algumas de suas imposições fossem seguidas, algumas delas 

nem sequer, talvez, esperava-se que fosse, como afirma Hespanha. Muitas vezes, isso 

acontecia porque tais leis eram contrárias aos interesses de alguns colonos, que eram bastante 

poderosos, mas, que tinham de serem elaboradas por algum motivo justificativo: como a tese 

que Pimentel discorre em todo o seu importante livro, certo peso na consciência; ou uma 

cobrança de parte da sociedade, etc. O fato é que muitas vezes a Coroa tinha que escutar 

reclamações de variados lados da sociedade e, dessa forma, agir sempre levando em conta a 

legislação do reino e, algumas vezes, dos reinos locais.  
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Para a historiografia que ponderou sobre a lei das arqueações, ela não foi seguida 

pelos traficantes. Não tivemos a oportunidade de verificar historicamente esta afirmativa e 

que será fruto de um próximo trabalho. Não obstante, por ora, acreditamos que um dos 

principais fatores para que isso tenha acontecido, foi porque anos após a Coroa portuguesa ter 

elaborado a lei, se descobriu ouro em Minas Gerais, o que mudou a forma de se conceber a 

colônia. Os escravos antes de meados da década de 90 tinham uma função social; depois, com 

a descoberta do ouro, completamente outra. Acreditamos que com a descoberta do metal, os 

senhores de engenho nordestinos, passaram a ter menos importância econômica para a Coroa, 

e por isso suas reivindicações menor clamor. E suas principais reclamações eram sobre a 

forma com que os escravos chegavam à América, às vezes impossibilitados de trabalhar. 

Talvez os mineiros, que pagavam melhor, no início, não se importassem com isso. Destarte, 

como para se coletar o ouro se necessitava explorar ao máximo a mão-de-obra dos escravos, 

não se importando com suas condições físicas, já que eram em poucos anos substituídos, e 

com os altos vultos financeiros que esse processo gerava a Coroa, talvez, o controle sobre as 

formas de se fazer o tráfico negreiro tenha ficado em segundos ou terceiros planos. 

Em um artigo, Horácio Gutierrez, ao estudar o tráfico de crianças no século 

XVIII, afirmou que depois da lei das arqueações freou ações dos traficantes, no tocante à 

superlotação (GUTIERREZ, 1989, p. 68). A visão dos traficantes em relação ao tráfico de 

escravos, baseadas nos lucros, possivelmente, não tenha deixado com que a lei fosse seguida; 

sobretudo, depois que se descobriu ouro em Minas Gerais. Do ponto de vista da historiografia 

sobre a Coroa moderna, que visa mostrar a descentralização do poder, perguntar-se-ia se a 

Coroa tinha uma estrutura capaz de controlar todos os termos estabelecidos na lei? Em 

contraposição, até que ponto a lei é um elemento que comprove a possível centralização? É-se 

importante notar que a Coroa por diversas vezes replicou-a, insistindo em seus aspectos 

principais.  

Em 1813, o rei de Portugal instaurou uma nova lei das arqueações (REBELO, 

1970, p. 70). Segundo o autor, a lei teve que ser rearticulada porque a precedente não estava 

sendo seguida. 

 

No final do mesmo século e princípios do seguinte, também o Governador 

de Angola, D. Miguel António de Melo, se preocupou em minorar os rigores 

praticados na condução daquela gente para o Brasil; pelo que, em exposição 

dirigida ao Governo Central, participava não ser a lei de 1684 suficiente para 

determinar tanta desumanidade, pois tendo ele ido assistir às arqueações dos 

navios, na ocasião da vistoria, retiravam os camarotes da tripulação para que 

tudo fosse medido e, passada a mesma, voltavam a colocá-los, roubando 
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assim espaço aos pretos, transportados em piores condições do que fazendas 

destinadas ao negócio. Participava ainda processarem-se arqueações de 

acordo com a lei de 1684, com a diferença apenas de haver autorizado o 

embarque de cinco cabeças por cada tonelada, diferença introduzida por seu 

antecessor e que achava conveniente manter (REBELO, 1970, p. 70 - 71).  

 

Logicamente que se observa uma grande diferença temporal entre as legislações, 

mas, em 1730 e 1758 a Coroa novamente publicou-a. Essa insistência, cremos, seja advinda 

do fato de os comerciantes realizarem o comércio oposta aos seus termos. Assim, entende-se 

como chega a concluir boa parte da historiografia que a lei de 1684 não foi seguida. Mas 

deve-se fazer aqui uma diferenciação entre os dois períodos, para não confundir os processos 

históricos.  

O momento em que se buscou retomar a questão das arqueações dos navios em 

função dos problemas em relação à mortalidade dos escravos (1813) era completamente 

diferente a 1684. Nos dois momentos, a lei das arqueações procurava diminuir a mortalidade 

dos escravos, sem, contudo, ser pelos mesmos motivos. Isto é, os motivos da elaboração da lei 

em 1684 eram uns, e os motivos de sua retomada, em 1813, eram completamente outros. 

Podemos destacar, nesse sentido, que no início do século XIX, os ingleses começaram a 

propagandear contrariamente ao tráfico de escravos devido a sua Revolução Industrial. Os 

Franceses, em 1789, com a Revolução Francesa divulgaram que os homens eram 

humanamente iguais. O surgimento do iluminismo mudou o modo de se conceber o mundo. 

Tais processos históricos contribuíram bastante para uma mudança na forma de se conceber a 

escravidão. Os ingleses, baseados numa noção economicista, mas, com um discurso 

humanitário, começaram a lutar contra o cativeiro africano. Dessa forma, a partir deste 

período, a escravidão passou a ser moralmente execrada, mas, que não significou o seu fim de 

imediato. Apesar disso, o importante é compreender que a partir deste período mudou-se a 

forma de imaginar a escravidão, houve um grande apelo pela igualdade e humanidade dos 

negros. A partir deste período a noção de humanidade e igualdade passou a ser difundida. Não 

se afirma que estas ideias não tenham existido antes, entretanto, com efeito, não tinham 

sentido de existir plenamente no mundo colonial, de uma forma que arbitrasse as ações dos 

traficantes e dos senhores de engenho. Todas as nações colonizadoras e, sobretudo, a Igreja 

católica, apoiaram a escravidão psicológica e fisicamente. Observe este trecho da lei das 

arqueações de 1813. 

 

Sendo a falta de uma sufficiente porção de água a que mais custa a 

supportar, principalmente a bordo dos navios sobrecarregados de 
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passageiros, e emquanto se não afastam das adustas Costas de Africa; e 

tendo-se reconhecido que de uma tal falta resultam ordinariamente as 

molestias e a morte de um grande numero de negros, victimas da 

inhumanidade e avidez dos Mestres das embarcações
199

 

 

No contexto do longo discurso sobre o abolicionismo, passou-se a reconhecer os 

traficantes como desumanos. Por isso, cada vez mais no final do século XVIII eles eram mal 

vistos pela sociedade. Não obstante, de forma ambígua tendo que ser aceito, pois 

representavam um poder econômico muito grande. Por isso, eles tanto na legislação quanto 

perante a sociedade passam a ser caracterizados como bárbaros e desumanos. A referência ao 

conceito de humanidade mencionado por 10 vezes na lei de 1813, enquanto na de 1684 não se 

observa qualquer referência nesse sentido. Por isso, acreditamos que, como resultado desse 

discurso moralizante que surgiu e se fortaleceu cada vez mais depois do século XIX, alguns 

historiadores deixaram-se influenciar por essa visão sobre os comerciantes, a qual não fazia 

parte do contexto do século XVII.  

Nesse sentido, Charles Boxer afirmou que o Estado português era mais humano 

do que os outros europeus no que se refere ao tráfico de escravos. Para corroborar, citou o 

holandês, Piter Mortamer, que fez ponderações sobre o trato negreiro português em 1642. As 

intenções do holandês eram a de melhorar a produtividade no comércio batavo. Para isso, 

segundo ele, dever-se-ia seguir os exemplos dos portugueses. 

 

Os portugueses conseguem transportar numa caravela mais de quinhentos 

escravos muito melhor que nós, levando trezentos num navio grande. Isso 

acontece porque os portugueses olham mais por eles, alimentam-nos melhor, 

sabendo que isso lhes rende o dobro na hora de vendê-los. Lavam todos os 

dias as cobertas dos navios com vinagre ordinário; dão aos seus escravos 

comida quente duas vezes ao dia, sendo uma de feijão africano, a outra de 

milho, tudo bem cozido, de uma mistura com uma boa colher de azeite de 

dendê, juntamente com um pouco de sal, e às vezes, com um bom naco de 

peixe seco em cada prato. Durante o dia dão-lhes sempre um pouco de 

farinha e de água. No caso de doença, têm sempre a mão, especialmente para 

isso, algum vinho, e dão a cada escravo dois ou três pedaços de cobertor 

velho com que possam cobrir. (trecho de Vem Piter Mortamer) (BOXER, 

1973, p. 245). 

 

Dessa forma, percebe-se que para Boxer, havia um estado português mais 

humanitário no transporte de escravos. Segundo ele, esse relato tradicionalmente foi utilizado pela 

historiografia nesse sentido. Ademais, prova desse humanitismo, seria a concepção de alguns 

jesuítas, como Las Casas e Sandoval, que entendiam a escravidão como algo deplorável, e os 

negros como humanos. A lei das arqueações corroboraria, em partes, essa ideia. 
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Sandoval, no livro em questão, teve especialmente em mira despertar a 

consciência e o interesse de seus colegas; mas as suas ideias não 

encontravam eco, que no Brasil, quer em Angola, onde os Jesuítas 

portugueses continuavam a apoiar, e mesmo a encorajar, ativamente, a 

escravidão dos negros oeste-africano, participando também deste 

vergonhoso tráfico. (BOXER, 1973, p. 251). 

 

 

Outro autor, Gonçalves Salvador, ao tratar da escravidão no século XVI e XVII, nos 

seus livros Os Magnatas do Tráfico de negreiro; e, Os cristãos novos e o comércio no 

Atlântico meridional; fez uma análise bastante cuidadosa sobre o tráfico de escravos. Assim 

sendo, mostrou a importância que tinham os cristãos-novos no comércio de cativos. 

 

O transporte deve ser levado em conta. As condições de bordo eram más, na 

época, até para os brancos. Para os escravos, horríveis. Muitos faleciam 

durante a penosa viagem. As leis facultavam o embarque de uns tantos para 

compensar os que morressem, mas, estribados nisto, os traficantes 

conseguiam introduzir mais do que os permitidos. Acresce, também, que a 

arqueação dos navios e a tonelagem eram baixas. Então, a fim de baratear o 

custo, apelava-se para o único recurso: aumentar a carga, a qual, em suma, 

refletia a ganância desmedida dos traficantes. Os desalmados tripudiavam 

sobre leis e vidas humanas (SALVADOR, 1978, p. 332).  

 

As circunstâncias, porém, e a ganância dos traficantes faziam olvidar as 

determinações do governo. Em especial quando se verifica a carência de 

escravos no outro lado do oceano. Foi o que sucedeu após a Restauração de 

Angola e durante muitos anos. Os navios saíam de Luanda com a carga 

dobrada, de modo que os escravos viajavam comprimidos nos porões e 

muitos pereciam à falta de água. O caso chegou ao reconhecimento do 

soberano, o qual, através de do ministro Castel Melhor, subscreve uma 

provisão de 23 de setembro de 1664, mandando ao governador e ao vedor da 

Fazenda “façam ter particular cuidado e vigilância no despacho dos ditos 

navios, para que nenhum possa sais do porto da cidade de São Paulo, sem 

levar, para cada cem peças, vinte e cinco pipas de água, bem 

acondicionadas e arqueadas, e que nenhum leve mais peças do que seu 

porte pode levas, para que os ditos escravos possam ir à sua vontade, e não 

haver tanta Mortandade neles” (...). Estes dispositivos mantivera-se 

constantes por todo o resto do século. A coroa não cedia. Ao invés reforça-

os. Assim, D. Pedro II, em 1684, renovou e ampliou o alvará de 1609 e os 

sucedâneos de 1664, acerca do problema. Através da lei Baixada a 18 de 

Março de 1664, proibiu terminantemente que os escravos, tanto de Angola 

como de Cabo Verde e São Tomé, viajassem ―apertados e unidos uns com 

os outros‖, mas de conformidade com a arqueação dos navios, devendo estes 

ter portinholas destinadas à ventilação. E mais, levarem mantimentos e água 

em quantidade, de modo que os negros recebam o alimento três vezes ao dia 

e uma canada dágua “infalivelmente”.(SALVADOR, 1981, p. 100 - 101). 

 

Salvador, apreendeu bem qual era a mentalidade dos traficantes, que praticamente 

nada os impediam de obter lucros, dentro de uma lógica à época. Contudo, ao que parece, ele 
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concebe os traficantes como desumanos. ―Os desalmados tripudiavam sobre leis e vidas 

humanas‖. Sendo assim, podemos interpretar metodologicamente que se os traficantes eram 

desalmados, a Coroa portuguesa ao elaborar as leis no sentido de coibi-los, eram o oposto 

disso? O autor ao mostrar o surgimento da lei das arqueações e fazer um balanço histórico de 

seu aparecimento, mostrou ainda a intenção da Coroa ao elaborá-las: diminuir a mortalidade 

no tráfico. No entanto, deve-se entender que cada uma das leis foi elaborada com os mesmos 

fins, diminuir a mortalidade no tráfico de escravos, mas, para responder a necessidades 

históricas diferentes, já que cada qual foi influenciada por um contexto diferente.  

Tanto Boxer quanto Salvador concebem a lei das arqueações, em maior ou menor 

medida, como sendo prova do ―humanitismo‖ da Coroa portuguesa, como mostra dos atos 

desumanos dos traficantes. Acreditamos que sua análise não pode ser concebida nesses 

termos, extemporâneos. Do ponto de vista jurídico à época, os ―traficantes‖, palavra 

retroprojetada pejorativamente e que não fazia parte do vocabulário daquele contexto, eram 

salvadores de almas, como mostra António Vieira em seu Sermão XXVII do Rosário: ―Em 

suma, que é tal e tão imensamente maior que toda a infelicidade o cativeiro das almas 

escravas do demônio e do pecado, que só Deus por si mesmo as pode resgatar e libertar de 

tal cativeiro”(VIEIRA, 1998, p. 49). Segundo o autor, que tinha bastante influência no mundo 

português, os escravos estavam em pacto com o demônio e os portugueses faziam a função de 

resgatar essas almas por meio de sua transmigração, pois, ao saírem do estado que estavam, 

trocavam de cativeiro: entrariam no cativeiro terrestre (Brasil), para se livrar do cativeiro 

eterno (inferno). Esta é a noção de resgate católico, concebida pelos portugueses. Com a 

transmigração, haveria a quebra do pacto maligno, exposto na cor dos africanos – fruto do 

―fogo divino‖. Ainda, afirma, que Deus havia predestinado à travessia, claramente exposta nos 

ventos que facilitavam o transporte
200

. Do ponto de vista econômico, os comerciantes de 

escravos, tinham dupla função: primeiro, importantes para a economia do Brasil, fornecendo a 

mão-de-obra, o que era, igualmente, interessante a Portugal; segundo, pagavam as taxas à 

Coroa. Portanto, acreditamos que a análise da elaboração da lei deve ir por outro caminho, 

que não pelo julgamento moral em relação aos traficantes.  

Do prisma jurídico, tanto a escravidão, quanto o tráfico eram legalizados. Naquele 

período criou-se toda uma filosofia que buscou pensar o processo de escravização moderno, 

como a realizada por Luís de Molina (1536 - 1600).  O autor é um dos mais precoces a tratar 

das questões relacionadas à escravatura dos negros, que não era desconhecida na Europa no 
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momento das grandes navegações, mas, havia a longa duração da tradição romana e, 

consequentemente, todo um arcabouço jurídico que a embasava (HESPANHA, 2010b, 199 - 

202). No entanto, o novo problema era a justificativa de como ter que encarar a escravidão 

cristã (DAVID, 2001). Eis que surgiram as mais diversas hipóteses sobre o castigo divino aos 

mesmos como fruto de um pecado. (BLACKBURN, 2003) 

António Manuel Hespanha estuda o autor e aponta para inovações em sua 

interpretação sobre a escravidão, na qual se diferencia da hipótese aristotélica de escravidão 

por natureza:  

 

A primeira questão que Molina coloca é a questão fundamental de se um 

homem pode estar sujeito ao domínio de outro, a título de propriedade. (...) 

Chama, a este propósito, a então tão glosada distinção aristotélica entre 

servidão civil e servidão natural (Política, I, 2; I, -4; I, 6), relacionando esta 

última com a imbecilidade e rudeza de certos homens, que os tornava 

incapazes de se autogovernarem (HESPANHA, 2010b, 203). 

 

Antes de ser natural, a escravidão tinha que ser justificada juridicamente; em 

outros termos, nomeadamente, pela guerra justa e pela condenação penal explicada. Dessa 

forma, haveria um ―acordo‖ entre os vencedores e os escravizados, que trocariam suas vidas 

em troca da liberdade dos seus corpos. Contraditoriamente, o texto afirma que cristãos não 

poderiam ser escravizados, no entanto, o primeiro ato após a escravização, do ponto de vista 

legal, era o Batismo. Ainda, a servidão somente viria em casos de guerra justa: ―Justa era a 

guerra que visasse: (i) recuperar coisas nossas injustamente ocupadas; (ii) submeter súbditos 

injustamente rebelados; (iii) vingar e reparar injúrias injustamente recebidas” 

(HESPANHA, 2010b, 207). E principalmente, se algum povo se negasse a religião católica. 

Esta é uma das principais justificativas dos Governadores de Angola da segunda metade do 

século que ao entrarem em desacordo com os reis locais, impingi-lhes a alcunha de herege e 

feiticeiro, consolidando o dever de atacá-los em favor da fé cristã. O segundo ponto que 

justificava a escravidão era a condenação em crime, o câmbio da morte pela servidão. A 

terceira, seria a venda ou a auto-venda. E, por último, a escravidão por nascimento. 

Inquestionavelmente, do plano legal, o traficante, teria que investigar se o escravo que estava 

por comprar se enquadrava nos termos legais especificados, do contrário estaria a cometer um 

crime.  

Antes de um julgamento histórico, do ponto de vista legal, os traficantes e mesmo 

a Coroa e seus funcionários, cometiam crimes não se certificando da origem da escravização 

dos africanos. Em muitos casos, dissimulavam guerras justas. O próprio rei do Dbongo 
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acusou o governador de Angola de cometer guerra injusta em 1665. Isso mostra que os 

próprios africanos, alguns, tinham feito o pacto social com os europeus que o quebraram. Isto 

é, impugnaram as próprias leis que criaram e forcejaram à sociedade africana a se submeterem 

ao julgo do seu poder político.   

As leis de mercado, frente à crescente demanda americana, subverteram a 

legislação e banalizaram o processo de escravidão dos negros africanos. Por conta das 

necessidades do mercado, os traficantes não tinham condições mentais e físicas para realizar 

um julgamento e investigar a origem do cativo. Pensamos que a Coroa, numa lógica 

legislativa de Antigo Regime, ao elaborar a legislação em relação ao tráfico, tinha como pano 

de fundo essa condição jurídica deturpada devido às necessidades da produção. Se de um lado 

necessitavam resgatar catolicamente os negros (atendendo a todo o processo legal), do outro, 

tinha a tendência do mercado (que agia na contramão necessitando de agilidade no processo). 

Em função disso, surgem as centenas de batismos coletivos que dissimulavam a lei com a 

finalidade de dar fluência ao modos operandi do comércio. Em suma, a escravidão era 

legalizada, contudo, o modo de operar, muitas vezes, não atendia a letra da lei. 

A lei das arqueações é tradicionalmente estudada dentro do modelo teórico do 

absolutismo moderno. Por isso, se observa em alguns historiadores, como Gonçalves Salvador 

e Charles Boxer, uma grande dicotomia entre os traficantes e os senhores de engenho. Por 

exemplo, para Salvador, a Coroa ao elaborá-la estava tentando coibir a ação dos desalmados 

traficantes que visando o lucro tripudiavam sobre leis e vidas. Para Boxer, a lei representa a 

visão humanitarista em relação ao tráfico de escravos.  

No primeiro caso se observa um problema de ordem moral no historiador que visa 

julgar extemporaneamente a legislação, no sentido que concebe uma relação contraditória 

entre a Coroa e os traficantes. Primeiramente, eles eram parceiros comerciais, como mostra a 

legalidade dos contratos. O próprio historiador brasileiro ao mostrar a relação dos asientos da 

Coroa espanhola com os cristãos-novos, concebe a relação como fruto de um comércio 

natural, não obstante, se contradizendo ao imaginar que a Coroa observava os comerciantes 

como desalmados. Afirma que os traficantes eram gananciosos e que, por isso, fariam 

qualquer coisa para obtenção do lucro. ―Os desalmados tripudiavam sobre leis e vidas 

humanas”. 

A Coroa de Portugal não os concebia do modo como imaginou o autor nestas 

passagens que mais moralizam o processo que historicizam. É inegável o horror que o tráfico 

de escravos passou a causar nas pessoas no período moderno, mas, naquele momento esse 
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sentimento não prevalecia. Os conselheiros do rei ao procurar cercear as ações dos traficantes 

não os concebiam como desumanos; ao contrário, do ponto de vista legal, eles realizavam 

uma ação justa. Embora algumas vezes questionada, a prática era legal e, principalmente, 

justa para o princípio católico. Era a função das Coroas europeias salvarem os africanos do 

estado em que estavam.  

Charles Boxer, embora tenha reconhecido a legalidade do tráfico, afirma que os 

próprios contemporâneos concebiam os portugueses como mais humanos ao realizarem o 

tráfico. A lei das arqueações, portanto, para ele seria a prova dessa humanidade em relação ao 

comércio, já que interferia no processo tentando diminuir o número de vítimas. A Coroa, ao 

legislar o trato, teve menos interesses humanos que econômicos. Embora, um fator esteja 

ligado ao outro, a lei de 1684 pode falsear a visão do processo histórico se observada sem 

cuidado com o contexto histórico que fez parte. Olhada, sob o prisma dos abolicionistas, ela 

pode ser concebida como fruto de um clamor da Coroa contra os maus tratos dos traficantes 

com os escravos, numa dicotomia de interesses. Em outros termos, pode-se entender na letra 

fria da lei que a Coroa era contra ao comércio porque atribuía humanidade aos escravos. Isto 

é, cada leitura feita sobre ela, necessariamente, passava pelo crivo moralizador de seu 

contexto, como ocorreu com Oliveira Mendes em 1793. Ainda, a lei de 1684 pode ter sido 

utilizada como elemento político no sentido de procurar acabar com a escravidão no âmbito 

iluminista. Ao nosso modo de ver, Charles Boxer, pode não ter compreendido a intenção da 

Coroa porque não compreendeu o contexto que ela esteve inserida, e como consequência, teve 

uma visão distorcida do modo como os portugueses concebiam o tráfico e a escravidão. Ao 

legislar, obviamente, se preocuparam em diminuir a mortalidade a bordo dos navios, mas, o 

que fica mal explicado nos textos de Salvador e Boxer é o porquê da legislação.  

Joseph Miller foi um dos poucos autores que buscaram traduzir os porquês de a 

Coroa ter legislado em favor dos escravos. Segundo o autor, o momento de elaboração da lei 

de 84 é demasiado complicado em relação às doenças no continente africano e a lei surgiu no 

sentido de diminuir o transporte dos vetores transmissores. Ainda ressalta o caráter autoritário 

do governador acerca do transporte marítimo. Ao estudar a mortalidade no tráfico se preocupa 

em observar o processo histórico de diminuição das mortes durante a travessia ao longo do 

século XVIII. Sendo assim, a lei das arqueações se constitui como um marco, na medida em 

que estabelece limites para o trato. Mas, a explicação dada pelo autor para a diminuição geral 

da mortalidade não passa momento algum por iniciativas humanitárias da Coroa de Portugal, 

sendo antes de tudo fatores políticos e econômicos as chaves explicativas para a diminuição 
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da mortalidade. Há que se pensar, também, na modernização dos transportes que, cada vez 

mais, diminuíam o tempo das viagens. Embora, como ele próprio aponta, quando muito 

rápida ela tendia a influenciar a perda de mais peças.  

Em suma, propomos nos afastar de concepções moralistas sobre a elaboração da 

lei de 1684. O caminho traçado por Miller é uma opção metodológica da qual fomos 

influenciados, embora, acreditamos que a sua elaboração deva ser pensada mais afundo do 

que o autor concluiu em seu texto.  

 

* 

 

Em 1685, o Navio Santa Maria chegou na Bahia com a tripulação completamente 

cheia do ―mal da bexiga‖. Os oficiais da câmara afirmaram que fizeram uma vistoria e não 

deixaram os escravos desembarcarem pelos seguintes motivos: 

 

tão nesesario que requereo em minha preze- / as aos ditos oficiaes daCamara 

não deixaser / dezembraquar ditos esCrauos pro que presiza- / mente seauia 

deComunicar a todas uilas / eSeu reConcauo eConsiderando ditos officiaes / 

daCamara tão grande ruína quealem da mor- / tadade que seriamente auia de 

auer (ilegível) searruinar os engenhos efazendas (ilegível) / sedeo nas 

Bexigas PaSSadas que muitos engenhos / não moerão per lhe auer mor[to] 

os negros demuitas fazendas sedesfabriCarão de sorte que ajuda / oje oestão 

perfalta deCabedaes uniformemente / usarão em (ilegível) que sefizerão pre- 

/ zentes esta rezoins 
201

. 

 

O documento é muito importante porque se observa a noção de que a varíola era 

transportada de Angola para o Brasil. Os escravos chegavam doentes e isso, como havia 

ocorrido no passado, iria arruinar os engenhos que ficariam sem produzir e se desfabricariam. 

Os engenhos, segundo o texto, se desfabricavam pelas inúmeras mortes que assolaram o 

Recôncavo, influenciadas pelo surto de bexiga angolano. Sebastião da Rocha Pitta, historiador 

do século XVIII afirma que um surto se espalhou por todo o reino: 

 

As causas que contavam nas suas famílias de portas a dentro o número de 

cinquenta pessoas, não tinham uma sã que pudesse curar das enfermas, nem 

sair a busca os remédios e chamar os médicos, os quais não podiam acudir às 

inumeráveis partes para onde eram solicitados, e não atinavam nas medicinas 

que haviam de aplicar, porque com incerto efeito experimentavam sararem 

uns das que outros morriam, com que tudo era confusão e sentimento 

(PITTA, 1730, p. 273-274). 
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E continua a afirmar que os remédios e os párocos não eram suficientes para 

suprir a demanda pestilenta. Outro relato é o do médico João Ferreira Rosa que em 1694 deu 

notícias e estudou a peste que se espalhou em Pernambuco
202

. Nele descreveu como a peste se 

disseminou e atingiu a população de forma mortal. Num tratado que buscou alcançar a grande 

população, na medida em que foi escrito em língua vulgar e não em latim, apontou que a 

propagação da doença acontecia pelo ar (ROSA, 1696, p. 9-10).  

O autor do Trattado unico da constituiçam pestilencial de Pernambuco, também 

relembra o fato (cometa) e utiliza como argumento para a malignidade que sobre seu ponto de 

vista estava determinando a peste. Diferente do surto variólico de 1686 na Bahia, a febre 

amarela prevalece em Pernambuco dizimando a população. Como igualmente colocou Padre 

António Viera. 

 Os anos 80 e 90 na colônia americana foram de estrema difusão de doenças 

contagiosas. Inúmeros eram os escravos que chegavam nos navios completamente doentes, às 

vezes, as enfermidades passavam para toda a tripulação, depois para várias pessoas dos 

engenhos que eram levados. Tifo, febres, bexigas, eram males que vinham com os navios 

africanos e a própria população da Bahia sabia e temia isso
203

.  

Em provisão régia sobre os navios de escravos de 13 de outubro de 1670, ao tentar 

incentivar as viagens de Angola ao Rio de Janiero, em detrimento das viagens constante a 

Pernambuco, se mostra que muitos escravos morreram no Rio de Janeiro devido a Bexiga
204

, 

mostrando uma longa duração do transporte viral no Atlântico. Mas, o grande surto, em 

ambos os lados do continente, ocorreu na década de 80, observe este relato de 1686: 

 

(...) e seruiço de Deos e de V. Magestade, de mandar retefioar a Irmida de 

Sancta Maria Madagnella, que está á uista da Cidade muito aromada, no 

campo, fazendosse nelle hum semiterio murado, em o qual se enterraõ os 

mortos das armaçoens e dos nauios que saõ numeraueis e como hé 

desemparado uem aos ditos campos alcateas de lobos de noute, e os 

desenterraõ e comem e despedaçaõ, o que obrigou ao Gouernador Luis Lobo 

da Silua a mandar meter guardas de noute, para que continuamente 

estiuessem atirando, em ordem a os afugentar e se atalharem com essa 
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diligencia os maos cheiros que foraõ o instrómento do contagio das bexigas, 

e concedendoselhe prouizaõ para que possaõ pôr hum socidio de dous mil 

reis encada pipa de uinho, para poderem suprir aos gastos da Camara, que 

também hé de otelidade de V. Magestade, por ser para a conseruaçaõ 

daquelle pouo
205

 

 

Segundo o pedido, havia a necessidade de se construir um cemitério com muros 

visando inibir a entrada de lobos que desinterravam os mortos enterrados e dessiminavam a 

varíola. Era desesperadora a situação dos angolanos, apontando para uma cidade arruinada, 

como concomitantemente, alguns moradores da Bahia afirmavam. Segundo um relato, os 

padres passavam com campainhas por toda a cidade visando atender os morimbundos 

necessitados. Quase toda a cidade adoeceu
206

. As doenças, se passavam de Angola para o 

Brasil pelos navios e todos tinham a noção desse processo. Por isso, a necessidade, a partir de 

c. de 1680 se mudar o foco de comércio. Os compradores do Brasil, já com muitos problemas, 

estavam temerosos em relação ao surto variólico. Em função disso, a reclamação apontada 

acima dos camarários da Bahia, direciona-se, sobretudo, para o medo do contágio da doença. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Esta pesquisa mostrou que a lei das arqueações de 1684 foi elaborada pela Coroa 

portuguesa em resposta aos problemas advindos de questões de média e curta duração. Com o 

final da União-Ibérica os negócios portugueses se voltaram especialmente para o comércio no 

Atlântico Sul, sobretudo, para a produção de açúcar, que era produzida com mão-de-obra 

escrava e de preferência africana. Angola, depois de recuperada em 1648, foi explorada com a 

finalidade de maximizar a produção americana, fornecendo cativos, como se observa na 

documentação apontada. Os governadores posteriores a Salvador Correa de Sá e Benavides 

procuraram dinamizar o apreamento de escravos visando os envestimentos no Brasil. Dessa 

forma, em boa parte da segunda metade do séculoXVII, Luanda foi a principal fornecedora de 

cativos às capitanias do Brasil, não obstante, alguns aspectos implicaram na perda de espaço 

para Costa da Mina, quando surge a lei de 1684.  

Na década de 70, se observou um crescente aumento da produção açucareira na 

região da Antilhas, e com isso uma maior demanada por escravos implicou no 

desenvolvimento da Costa da Mina como fornecedora de cativos. A região era comandada por 

reis africanos que não estavam dominados pelos portugueses, como no Congo. Essa liberdade 

de comércio aos estrangeiros europeus proprcionou uma mudança de direção da rota do 

tráfico. Em Angola, por diversos alvarás, se proibia a entrada de estrangeiros no tráfico, além 

de haver inúmeras taxas pagas à Coroa no comércio. Concomitantemente, surgiu em Luanda 

surtos de doenças que dizimou parte da população, inclusive os escravos. Nesse sentido, a 

partir da década de 80, os traficantes foram afugentados dali com medo de contrair varíola e 

febre amarela.  

As capitanias do Estado do Brasil, que enfrentavam inúmeras questões advindas 

de uma conjuntura desfavorável, mediante a concorrência antilhana, o endividamento dos 

senhores de engenho, as dificuldades na produção (na Bahia), e as doenças, passaram a 

reclamar ao rei. Navioscontaminados vinham de Luanda e infectavam os engenhos levando 

todo ele à miséria. Por isso, se pedia uma soluçãoa Coroa.  

No entanto, cada vez mais os escravos chegavam da Costa da Mina por meio do 

tabaco, tanto da Bahia quanto de Pernambuco, resultado, principalmente, das doenças 

angolanas. À Coroa e à aristocracia de Angola, essa mudança não foi interessante, pois, 

ambas perdiam parte importante do monopólio do negócio negreiro.  
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Sendo assim, uma das soluções da Coroafoi procurar manter em Angola o tráfico. 

Por isso, sintetizou vários pedidos, alvarás que procuravam dimninuir a mortalidade a bordo 

dos navios negreiros e padronizou os modos de se realizar o comércio para se perder menos 

cativos no transporte. A lei de 1684 buscou, portanto, atenderaos pedidos dos senhores de 

engenho acerca da falta e do preço elevado dos escravos. Contudo, não deixou de considerar a 

aristocracia de Luanda, voltada para o trato. Por isso, o cuidado com a alimentação e a água a 

bordo, com a superlotação, etc. Baseados na experiência médica da época, procuraram 

minimizar o contágio das doenças e mesmo assim continuar o comércio em Luanda, mesmo 

com os riscos de contágio.  

Como mostrado, alguns autores interpretaram a lei como uma representação do 

humanismo português no trato negreiro. Seria uma tomada de consciência prematura da Coroa 

de Portugal? Ora, tudo leva a crer que mesmo que os parágrafos da lei tenham um tom de 

piedade e de amor cristão com os cativos, entende-se que este não tenha sido o fator chave 

que impulsionou o projeto de diminuição da mortalidade. Embora alguns tenham questionado 

a ação dos traficantes, a maioria entendia como lícita a escravidão, que apenas passou a ser 

posta, de fato, em xeque com o surgimento do abolicionismo no final do século XVIII, no 

XVII, não. Havia um padrão de mortalidade aceito pela Coroa nas viagens (10%), a Igreja 

autorizava e justificava todo o processo. Portanto, seria um equívoco entender que o amor aos 

escravos foram os fatores que levaram a Coroa a agir nesse sentido. Ela tinha a função de 

mediar todo o comércio ultramarino e, portanto, respondeu aos pedidos de socorro dos 

senhores de engenho. Também levou em consideração os moradores de Angola, certamente 

temerosos da extinção do comércio. Ainda devemos pensar que se a Coroa tivesse tomado 

consciência das atrocidades do comércio ela o proibiaria, e também a escravidão. Mas, isso 

não ocorreu, nem com as pressões inglesas e com as leis do século XIX. A escravidão e o 

tráfico faziam parte daquele tempo como fatores normais daquela sociedade. Em 1682 a 

Coroa tentou interferir nas ações dos senhores de engenho, por exemplo,dando voz ativa aos 

escravos, os autorizando a reclamar dos mautratos. Antes que a lei entrasse em vigou ela foi 

cancelada, pois, corria o risco de desordem na colônia. O escravo era um bem do seu senhor, 

por isso, somente ele decidia sobre a vida e morte do cativo. A justificativa da Coroa para 

interferir com a lei de 1684 foi sobre os males que o transporte inadequado causava à fazenda 

real, já que os engenhos eram prejudicados com a atitude dos traficantes e em consequência a 

Coroa também. Naquele contexto de concorrência e de mortes, havia a necessidade de mudar 

a forma de realizar o tráfico para que Angola continuasse a existir como colônia.  
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O comércio com Angola diminuiu consideravelmente e perdeu a liderança das 

importações para Costa da Mina, mas, jamais deixou de existir. Ao que parece os traficantes 

pouco seguiram a lei, principalmente, porque em 1695 se encontrou ouro em Minas Gerais e, 

portanto, o pensamento da Coroa mudou em relação aos produtores de açúcar e aos 

traficantes.  

Sendo assim, entendemos a lei de 1684 como fruto de um processo histórico de 

média duração também, pois, ela foi resultado da carência de socorro de duas colônias em 

crise, o Brasil, mas, também Angola que perdia espaço para Costa da Mina. Mas, o que se 

obeserva também é que depois de 1640 a Coroa passou a depender do Brasil e de Angola para 

se sustentar, principalmente, pela produção de açúcar. Depois, com a descoberta do ouro a 

dependência se eleva consideravelmente. Mas, uma necessidade imediata igualmente, pois os 

senhores precisavam de escravos de boa qualidade para produzir e Angola superar a crise, o 

que não ocorreria se os traficantes abandonassem o local definitivamente, na medida em que 

era exclusivamente voltada para o tráfico. 

Frente ao que dito sobre a Coroa de Portugal, entendemos que ela não tinha um 

poder totalitário interferindo arbitrariamente nas decisões cotidianas dos moradores das 

colônias. Mas, o que se observa é que eles próprios pediam auxílio ao rei, o concebendo como 

a figura capaz de socorrer nas grandes questões. Assim, o rei não era absoluto porque tinha 

um caráter autoritário, mas, porque a sociedade o cobrava sobre os problemas que passavam, 

pedindo soluções para as dificuladdes. Contudo, isso não exclui a possibilidade de a 

população colonial se organizar e resolver algumas questões gerais, como o preço do açúcar, 

dos escravos, etc. A função do rei era manter a ordem social e cada um deles agia de um 

modo, algumas vezes conseguiam resolver as problemáticas, outras não. Mas, isso não 

significa que ele organizava tudo e muito menos que não interferia em nada. Quando 

necessário, deixava acontecer, mas, quando preciso proibia e punia enfaticamente. Sendo 

assim, este trabalho além de pensar historicamente a segunda metade do século XVII, também 

tangenciou alguns pontos teóricos sobre a monarquia portuguesa. 

Em dois momentos deste trabalho, ao menos, podemos refletir sobre o caráter da 

monarquia portuguesa. O primeiro é em relação ao processo de resposta à crise açucareira na 

Bahia. A Coroa de Portugal incentivou melhorias na produção, limitou os espaços para os 

engenhos, interferiu nas caixas de açúcar, no valor da moeda colonial, por decreto criou uma 

região exclusiva para o fornecimento de alimentos, entre inúmeras outras atitudes. Sendo 

assim, nesse sentido, não podemos afirmar que o rei era ausente. Em contraponto teórico, se 
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observa que no caso do rei africano degolado em Ambuíla os interesses do rei foram 

colocados de lado, pois, por muitas vezes ele escreveu aos governadores de Angola pedindo 

para não atacarem o rei, contudo, depois de inúmeros argumentos, ele foi morto. Sendo assim, 

devemos entender que havia uma negociação na qual, nem sempre os interesses reais 

prevaleciam. No Brasil, também ocorria assim. Cremos, portanto, que uma autonomia para 

tratar das questões existia, mas, em muitos casos, apenas negociada com a Coroa.  
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Anexo1: 

 
RELAÇÃO DA BATALHA DE AMBUÍLA (29-10-1665). 

 

Relação da mais glorioza e admirauel uictoria que alcançarão as armas de EIRey D. Affonso 

6." Neste Reino deAngola, contra EIRey de Congo gouemando o senhor André Vidal de 

Negreiros. 

 

Continuando uai Deos nosso Senhor com as felicidades ao senhor André Vidal de Negreiros 

por intercessão da Virgem Sanctissima de Nazareth sua protectora: E com rezaõ se pode esta 

chamar felicidade das felicidades, poes nella interessou tanto o nosso Reino de Portugal, 

porque na rialidade hé esta a uerdadeira restauração de Angola, por se acharem neste tempo 

todos seus Reinos attinuadospor Congo, e conjurados a huã total ruina da naçaõ Portugueza, e 

ainda aquellez que nos querem ser bons. Achauasse o senhor Gouernador no 4.° armo de seu 

gouerno esperando sucessor para hir descansar dos trabalhos da guerra; em Mayo de 664 lhe 

inuiou Sua Magestade que Deos guarde hü soccorro de Lisboa, Parnambuco, e Bahia, que 

tudo constou de 650 homês pello reseyo que cauzou o inimigo Castelhano em publicar uinha 

inuadir este Reino, e com o dito socorro, carta, e ordem de Sua Magestade que descobrisse 

algüas minas de ouro, que EIRey D. Aluaro auia prometido á Senhora Dona Catharina 

Raynha Regente, que foi de Portugal, por hü socorro que lhe tinha mandado contra os Jagas 

que o tinhaõ lançado do Reino, e com o dito socorro recuperou o Reino, e naõ se tratou por 

entaõ das taes minas pella perda de EIRey D. Sebastiam, e Castella se auer apoderado de 

Portugal, que como tinha outras couzas de maes seu particular naõ tratou deste nosso bem. 

Obrigado o dito Senhor Gouernador de obedecer ás ordens de Sua Magestade como também 

dos rogos da Camara desta Cidade, e dos moradores delia que o persuadiaõ ao tal 

descobrimento, pellos grandes interesses que dali esperauaõ, escreueu a EIRey de Congo, 

Dom Antonio I o do nome, entregasse as minas, a que estaua obrigado por seus antepassados, 

e as auerem promettido, como também por capitulações que EIRey de Congo Dom Garcia seu 

Pay auia feito com Joaõ Fernandez Vieira Gouernador: ao que respondeo, que as suas minas 

naõ deuiaõ nada, respondendo sempre neutral pellos Conigos, e que naõ tinhaõ ouro Tornou 

2.° auizo, que tratasse de entregar as minas a que hera obrigado para as uermos e se faria 

experiência nellas, com que ficaríamos dezenganados, e elle satisfazendo a sua obrigação, e 

quando o naõ fizesse, mandar a jnfantaria a descobrilas. Respondeo duas uezes pellos ditos 

Conigos, que as minas algü ouro tinhaõ, maz hera pouco, do que lhe pezaua, e que heraõ suas, 
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e as auia de defender. Reposta de quê já estaua desaforado, e se diz por cousa certa, auia 

escrito a Castella para effeito de uir tomar esta prassa com seu adjutorio, e bem o mostrou em 

todas as conueniencias que deste sucesso rezultaraõ, com que tratou logo de ajuntar poder 

com Castella para o que o dito senhor gouernador intentasse. Com o segundo auizo do Rey de 

Congo, e também do que chegou a esta Cidtde de como o Castelhano mudara de intento, tirou 

o dito Gouernador desta prassa 200 jnfantez baqueanos com maes 150 moradores daqui e de 

Masangano, e de Cambaça, e Sambambeque todos fizeraõ o numero de 366 home[n]s, e de 

todos formou des Companhias de que foraõ Capitães Manoel Nunez Barreto Baltazar Luis 

Pimentel, Antonio Barreto, Gomez Pegado da Ponte, Domingos Francisco, Fernaõ Pinto, 

Simaõ Francisco Frade, Leonardo Ferreira, Lourenço Martins, Antonio d'Araujo Cabreira, que 

foi o do prezidio de Cambaça, com Baltazar Luiz Pimentel, Manoel Soarez do 3.° de 

Henrique Diaz, que ueyo no soccorro de Pernambuco por Sargento mayor, Manoel Rebello 

por Capitão mór da guerra preta, Simaõ de Mattos, que ajuntou 3 mil arcos e 100 

empacaseiros, e mosqueteiros, e por Capitão mór de todo o exercito Luiz Lopez de Sequeira, 

que gouernaua o exercito com ordem que fosse descobrir as minas e naõ fizeses aggrauo a 

EIRey de Congo, nem a seus uassalos, e se o tal Rey o uiesse buscar, se defendesem, e 

pelejasem com elle. Naõ descuidou o Rey a preuençaõ por auizos que teue desta Cidade, que 

em todas as partes ay traidores; lançou logo bando por seu Reyno, notificando a todos seus 

uassalos, e potentados, sob penas graues, o acompanhasem nesta guerra que queria fazer aos 

brancos, e ajuntou entre todos 100.000 homens, em que entrauaõ 800 de adarga, e trasados e 

190 mosqueteiros, e huã Companhia de homens brancos dos que assistiaõ em sua corte e por 

Capitão delia Pedro Diaz de Cabrada seu gouernador das armas, home pardo, nascido em 

Congo; trouxe maes de 150 mil homês que carregauaõ a bagagem, e com taõ grande poder 

ueyo em busca do nosso exercito, esperalo nas terras de Ambuyla, uassalo nosso, que se auia 

auassalado em tempo do Gouernador Saluador Correa de Sá, e negado obediência ao Congo, 

de quem auia sido uassalo; e pello nosso exercito naõ ter ainda partido de hü sitio que chamaõ 

Camalemba donde se ajuntaua para dahi marchar a se encorporar todo, que seriaõ uinte legoas 

desta Cidade. Mandou EIRey de Congo seus embaixadores a Dona Jzabel Regente de 

Ambuyla pella pouca idade do Potentado Ambuyla seu sobrinho, e a dita por estar 

apertadamente em amizade comnosco, prendeo os embaixadores e os remeteo a esta Cidade 

ao senhor Gouernador, e com o reçeyo de  poder do Rey de Congo, pedio repetidas uezes a 

fossem soccorrer com o nosso exercito, respondendo ao Rey que hera uassalo de ElRey Dom 

Affonço e não conhecia outro Rey, e que a todo o risco auia e deuia ajudar aos Portuguezes. O 
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Rey Congo com este aggrauo, e com a sede antiga, se chegou com seu poder perto da Cidade 

principal de seus estados, e tudo foi destruindo, pondo todos os Souas a fogo, e sangue, com 

que muitos delles se deraõ a obediência, e a negarão a Dona Jzabel, fazendo o também o seu 

General, que tinha o seu coração em Congo, o que ella naõ tinha alcansado. Vendosse Dona 

Jzabel apertada, e sem gente que a defendesse, e que o Rey uinha chegando, mandou recolher 

em hüs penhascos inexpugnaueis por natureza, todos os pombeiros dos homês brancos, com 

toda a fazenda, pello Rey lha naõ tomar, e lhes poz guarda para sua defensa. Estaua a dita 

Regente Dona Jzabel no mayor aperto, e cada uez com maes excesso desamparada dos seus, 

que fugiaõ para o Rey de Congo, e ameassada de que naõ tinha quartel. Neste mayor aflicto, 

quiz Deos lembrarse de sua lealdade e liurala das maõs e poder do Rey, que lhe tinha 

abrazado, e assolado seus estados, e posto tudo por terra, Hia neste tempo o nosso exercito 

marchando a toda a pressa a soccorrela, e por linguas sabia estaua apertada, e o Rey seis 

legoas da Corte de Ambuyla, e que tinha em serco as pedras donde os Souas se tinhaõ feito 

fortes, e já para no outro dia se entregarem, e que como acabasse aquella impreza, determina 

hir sobre a Cidade, donde Dona Jzabel estaua, para a assolar, e pôr por terra. Em quinta feira 

29 de 8.bro, se fazia o nosso poder com o de D. Jzabel, para se encorporar com elle, e uerem o 

desenho do Rey: no amanhecer de quinta feira deu o nosso exercito uista do Rey, com que nos 

naõ deixou conseguir o intento, antes nos ueyo logo buscar com grande rezoluçaõ, e taõ 

apressado que nos não deu lugar maes que a sahir de hü pequeno mato, que por ser fragoso  se 

foi chegando o nosso exercito para hü tezo que daua maes comodidades a se formar nelle, o 

que logo mandou fazer o Sargento mór em 4 pontas de diamante, que fez com grande 

conserto, e compoziçaõ.Marchaua de uanguarda solta o Capitam Manoel Nunez Barreto no 

lado direito; o Capitam Domingos Francisco no esquerdo; o Capitam Baltazar Luiz Pimentel 

na batalha, e os Capitães Antonio Barreto Gomez, Pegado da Ponte; a cada hü o que cabia por 

preferencia de como se seguiaõ nas marchas athé este tempo, porem nesta forma que se fez no 

terreiro ficarão nos lados, logo se seguia no lado direito o Capitam Fernaõ Pinto, no esquerdo 

o Capitam Simaõ Francisco Frade, o Capitam Antonio d'Araujo Cabreira; na batalha de 

retaguarda no lado direito o Capitam Lourenço Martins, no esquerdo e na batalha o Capitam 

Leonardo Ferreira de Moura; de tropa na retaguarda o Capitam Antonio Ferreira Lobato com 

huã companhia, e para esse effeito se consignou com os ajudantes Domingos da Frota, 

Manoel Lopez, para destruírem as ordens do Sargento mór. O ajudante Domingos Martins 

com dous maes na batalha; faziaõ reforço á retaguarda os Capitães pretos Faba e Bombo com 

seus mosqueteiros pretos, com Quilambas e Souas nomeados com sua guerra preta de arcos, e 
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fazendo alto, ficarão todos em seus lugares como lhe tocaua e se seguia. 

Marchaua o Capitam mór sempre na uanguarda com os Capitães reformados Diogo Roiz 

Dessa, Jgnacio Mendez de Carualho, Ignacio Carrilho; o ajudante Antonio Trancoso para 

destribuir as ordens: na uanguanda hiaõ duas pessas de ar telharia, e o Capitam de caualos 

Pedro Borges, com todas as bandeiras de guerra preta, e diante o Capitam delle Simaõ de 

Mattos, com a Companhia que ueyo de soccorro de Pernambuco, do terço de Henrique Diaz, 

Capitam Manoel Soarez, e o Capitam Anjo com suas companhias de mosqueteiros pretos que 

hiaõ a seu cargo, Quilambas, elagas, que era a guerra solta que auia, e tudo feehauaõ com 

igual compoziçaõ. Recolhidos os doentes, que seriaõ pouco maes de 70, mandou o Capitão 

mór tocar hü clarim por uir chegando o inimigo com hü terço que o Rey tinha despedido em 

que uinha o seu general Dom Aluaro Penha (stc), e o Duque de Bamba, e o Marquez de 

Pemba com 4 mil arcos, e todos os mosqueteiros, e 400 adargueiros; uinhaõ todos sem nehuã 

compozição, fundados só no que auiaõ de pilhar, cuidando traziaõ o pleito uencido. Mandou o 

Sargento mór sahir o Capitam Simaõ de Mattos com sua guerra preta, e a ueyo seguindo o 

inimigo de sorte, que foy necessário mandalla retirar; e jugando huã pessa de artelharia para 

aquella parte, fez taõ grande dano ao inimigo que lhe ficarão mortos 3 cabos, muita fidalguia, 

e muita outra gente, com que se retirou o inimigo. Chegou a noua da gente ao Rey, o qual 

ueyo com todo o resto de seu poder pessoalmente na uanguarda, e inuestiraõ segunda uez com 

muita composição deuidindosse outros terços com admirauel ualor, e buscando pessoalmente 

todos os lados por donde pudesse romper para recuperar o credito, naõ o intemidando a 

uiolencia de nossa artelharia, e fazendolhe algüs dos seus protestos, que largasse a guerra, e 

empreza, e pedisse capitulações e partidos, pello estrago que tinha recebido: naõ quiz antepor 

a uida ao credito, antes correndo todos os lados do nosso exercito, em que nunca ouue 

descuido, se resolueo a inuestirnos. 

Conhecendo o Sargento mór o seu intento, mandou sahir os Capitães, que todos inuestiraõ o 

inimigo com tanta rezoluçaõ, e ualor, e trauaõ taõ grande batalha, que carregando o inimigo, 

nos fugio toda a nossa gente preta e ficamos a peito descuberto, maz com grande estrago do 

inimigo, que insistia grandemente fiado na muita agora que chuuia, por lhe parecer nos naõ 

poderíamos ualer das armas de fogo, engano, que os Portuguezes da própria agoa tiraõ rayos 

de fogo. Quiz contudo o Rey dezenganado com a grande mortandade que tinha recebido, e 

elle mal ferido de duas balas, retirase, o que não pode conseguir, por lhe cortar o passo o 

Capitam Manuel Soarez e o Capitam Simaõ de Mattos pretta, e 250 feridos, e ficarão também 

feridos o Capitam mor da nossa gente preta, Simaõ de Mattos, e o Capitam Manoel Soarez, o 
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Capitam de caualos Pedro Borges, e os soldados que fazem os 12 feridos brancos. Pelos 

negros que no conflicto da guerra fugirão, correo noua nesta Cidade que o nosso exercito fora 

degolado; julguesse o sentimento que á uista desta triste noua seria: o pranto nesta Cidade 

hera grande, pello amigo, pello parente, pello credito das armas de Portugal, e sobretudo 

perdição deste Reyno, poes vinha jurando o Rey de naõ deixar homem branco com uida, e 

trazia rezoluçaõ de pôr serco a esta Cidade despoes de tomar os maes prezidios; foi contudo 

Deos seruido por intercessão de sua May Sanctissima, porque passados 3 dias despoes desta 

triste noua, estando os Padres Carmelitas rezando a ladainha a Nossa Senhora do Monte do 

Carmo, pedindolhe nos mandasse melhoradas nouas, fez a Virgem hü milagre euidente aos 

olhos, que os ditos Padres uerificaraõ; e foi, que appareçeo hü grande resplandor na cabessa 

da Senhora, de que admirarão os Padres, e chegando noticia aos da Cidade, sahio o Tendella 

do Reyno gritando ellas ruas, uictoria, uictoria, e no mesmo tempo chegou auizo do sucesso 

referido, e mercê que Deos nos tinha feito. Foy logo o senhor Governador com o Senado da 

Camara á Sé darlhe as graças, por este taõ grande beneficio, e mandou soltar logo os prezos 

que naõ tinhaõ parte; no dia seguinte ordenou huã grande festa a Nossa Senhora da Nazaret, 

authora deste milagre, e uictoria, em que pregou o Padre Frei Francisco da Trindade, 

Religiozo Dominico. Esta he a uerdade deste sucesso, graças e louuores a Deos nosso Senhor, 

e a sua May Sanctissima. 

 

Dos que morrerão na guerra do inimigo 

 

El Rey Dom Antonio Affonso, primeiro do nome. Hü sobrinho seu, filho de hü jrmaõ, a quem 

pertence o Reino. O Duque de Bamba. O Duque de Batta. O Duque de Sandi (síc) com sua 

guerra preta, e foi com tanto cuidado, que degolarão o Rey e toda sua fidalguia, que se 

empenhou pello defender, ficando por nós a maes gloriosa uictoria que jamaes se vio nezte 

Reyno. Durou a batalha 8 horas, puzeraõ se os maes em fugida com o Duque de Bengo, que 

estaua em guarda da bagagem, e por nos ter fugido toda a nossa guerra preta, se perdeo huã 

grande preza pellos naõ seguirem, e os maes que se aproueitaraõ, foraõ os negros de 

Ambuyla, que Dona Jzabel mandou a cargo do Capitam Lucas de Carualho, que seriaõ 400 

arcos, e foi o que com que nos pode soccorrer. 

Acharão se 14 caixões de requissimas fazendas, em que entraõ dous de damascos e ueludos, e 

outras muitas sedas, e dous escritórios de prata, e joyas de muito presso, excepto muita 

panaria da terra, que trazia para pagamentos da sua guerra, muitos mantimentos e grande 
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cantidade de boys, e outro ouelhü. A Coroa do Rey, e hü bordaõ marchetado de prata com que 

sahia á Igreja a seu uzo, huã trunfa com que sahia a suas festas; o ceptro não appareceo 

thegora, fazense diligencias pellos negros de Ambuyla. A Coroa do Rey, bordaõ e trunfa, 

remeteo o Capitam mór a esta Cidade, e o Gouernador enuia a Sua Magestade. Mandou fazer 

á cabeça do Rey grande enterro com toda a pompa, e ostentação, a qual acompanharão a 

Irmandade da Mizericordia, e as mães desta Cidade com todos os Religiozos, e toda a terra. 

Enterrouse na Caupella mór de Nossa Senhora da Nazaret, authora desta uictoria, á qual 

Senhora tinha edificado o Gouernador hüa Igreja nesta Cidade á sua custa, pella deuaçaõ 

grande que lhe tem. Ficarão na Campanha ao inimigo sincoenta mil, em que entraõ 400 

fidalgos, 95 titolos, e dos que se pode saber os nomes iraõ ao diante; os prizioneiros foraõ 

muitos; deles se aproueitaraõ os Ambuylas com toda a sua gente preta, e os que uieraõ a esta 

Cidade iraõ ao diante nomeados. Da nossa parte ouve sós 12 feridos brancos, sem perigrar 

nenhü, e morrerão 25 negros da nossa gente O Duque de Gorimda. 

O Marquez de Pemba. 

O Marquez de Enmonso. 

O Marquez de Choa. 

O Marquez de Sembo. 

O Marquez de Sonmelo. 

O Conde de Sogongo. 

Dom Aluaro Punha (sic), Generahssimo. 

O Senhor de Matta, General. 

O Senhor de Lungo, Gouernador das armas. 

O General de Ambuyla, que tinha fugido para lá. 

O Senhor de Ambuela. 

O Senhor de Quina. 

O Senhor de Anquehe. 

O Senhor de Sembo. 

O Senhor de Telamenameno. 

O Copeiro mór, Senhor de Dira. 

O Senhor de Quitete. 

O Conde de Oando. 

O Guarda mór, Senhor de Cibanja. 

O Senhor de Metela. 
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O Vereador da Fazenda, Senhor de Meluda. 

O Guarda roupa. Senhor de Bango. 

O Secretario mór, Senhor de Pandi. 

O Secretario da Puridade, o senhor de Lula. 

O Capellaõ mor, Manoel Roiz de Medeiros. 

D. Francisco, filho natural do Rey, de idade de hü anno. 

D. Aluaro, sobrinho do Rey, de 6 annos. 

D. Pedro, sobrinho do Rey, de 7 annos. 

Estes dois saõ filhos do Príncipe, jrmão do Rey, a quem matou para reinar. 

Dom Thomé, Camareiro mor. 

Não se fala aqui nos fidalgos, e mutios outros senhores; só uão os de titulo
207

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

Mapa da África Ocidental em 1662
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. 

 

                                                           
207

 MB., Addicional n.° 20.953, fls. 227-229. —Foi publicado por Charles Ralph Boxer, em BCMA, 1960, n.° 2, 

pp. 66-73. 
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 Autor João Blaeu, 1662. 
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Fonte: The Trans-Atlantic Slave trade Database.                          
http://www.slavevoyages.org/tast/resources/images.faces 
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  África Centro-ocidental, região do Congo e Angola
209

. 

 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave trade Database.                          
http://www.slavevoyages.org/tast/resources/images.faces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
209

 Autor João Blaeu, 1660. 

http://www.slavevoyages.org/tast/resources/images.faces


239 
 
 
 

Anexo 4 
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 Mapa Oeste africano
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.  
 

 
Fonte: The Trans-Atlantic Slave trade Database.                          
http://www.slavevoyages.org/tast/resources/images-detail.faces 
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Anexo 5. 

 

 Mapa das Antilhas de 1662
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Fonte: The Trans-Atlantic Slave trade Database. 
http://www.slavevoyages.org/tast/resources/images-detail.faces 
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Vaso de Zimbo. 

 

(Figura 1. Vaso Nzimbo. Museu Universitário de Kinshasa, Zaire/RDC)
212

 

Segundo Cadornega a moeda de Zimbo era um fator de muita importância para a sociedade do 

sertão de Congo: 

 
Em ponta de Loanda que assim lhe chamão pello antigo, ha aquella tão proveitosa 

pescaria do Zimbo, que são uns caroçoes como búzios pequenos, mas redondos: 

esteve tal gênero he melhor que dinheiro que corre no Reino do Congo que donde 

antigamente hia baculamento aquelle Rey, e a Ilha estava á sua devoção 

(CADORNEGA,1972, p. 242). 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. 

 

REGIMENTO SOBRE O EMBARQUE DE NEGROS DE ANGOLA 
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 Fonte: VASINA, J. ―o Reino do Congo e seus visinhos‖.p. 656 
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Dom Pedro por graça de Deos Rey de Portugal e dos Algarves daquem e dalém mar em 

Africa, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegaçaõ, commercio da Ethiopia, Arabia, Pérsia e 

da índia &c. Faço saber aos que esta Ley virem que desejando que em todos os Domínios da 

minha Coroa e para com todos os Vassallos e súbditos della se guardem os dictames da razaõ 

e da Justiça sendo informado que na conducçaõ dos Negros captivos de Angola para o Estado 

do Brasil obraõ os carregadores e mestres dos navios a violência de os trazerem taõ apertados 

e unidos huns com os outros que naõ sómente lhes falta o desafogo necessário para a vida cuja 

conservaçaõ hé commua e natural para todos ou sejaõ livres ou escravos, mas do aperto com 

que vêm succede maltrataremse de 

maneira que morrendo muitos chegaõ impiamente lastimosos os que ficaõ vivos. / / 

Mandando considerar esta matéria por pessoas de toda a satisfaçaõ, doutas, praticas e 

intelligentes nella e querendo prover de remedio a taõ grande damno como hé conveniente ao 

serviço de Deos Nosso Senhor e meu tanto pelo que a experiençia tem mostrado em os navios 

que carregaõ Negros em Angola como pelo que pode succeder em os que costumaõ também 

carregar em Cabo Verde, em S. Thomé e nas mais Conquistas, fui servido resolver que daqui 

em diante se naõ possaõ carregar alguns Negros em navios e quaesquer outras embarcações 

sem que primeiro em todos e cada hum delles se faça arqueaçaõ das toneladas que podem 

levar com respeito dos agasalhados e cubertas para a gente e do poraõ para as agoadas e 

mantimentos tudo na forma seguinte: 

Capitulo I 

Todos os navios que sahirem deste porto para o de Angola e outras Conquistas quaesquer para 

carregarem Negros serão nelle arqueados pelos Ministros e mais Offiçiaes e pessoas que 

mandei declarar em hum Decreto ao Conselho Ultramarino, que 

inteiramente se cumprirá como nelle se contem. 

Capitulo II 

Na Cidade do Porto fará esta diligencia o Superintendente da Ribeira do Douro e em sua falta 

o Juiz da Alfandega como Reitor dos galeões, Patraõ mór e Mestre da Ribeira e parecendo ao 

dito Superintendente ou Juiz da Alfandega chamar de mais huma até duas pessoas que ao dito 

sejaõ zelosas e tenhaõ sciencia e pratica desta matéria o poderaõ fazer. 

Capitulo III 

Nos mais portos deste Reyno observaraõ esta mesma ordem as pessoas que tiverem cargos 

semelhantes aos que ficaõ referidos.  
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Capitulo IV 

Os navios que do Estado do Brasil ou Maranhaõ fizerem viagem para os ditos portos das 

Conquistas seraõ igualmente arqueados na Bahia pelo Provedor mór da Fazenda, Procurador 

della com assistência do Patraõ mór e Mestres da Ribeira, nas outras Capitanias pelos 

Provedores da Fazenda e Ouvidores geraes com os ditos Patrões móres e Mestres da Ribeira 

chamando (se lhes parecer) até duas pessoas com os requisitos que se apontaõ. 

Capitulo V 

Os navios e quaesquer outras embarçaçoês que de Angola, Cabo Verde e S. Thomé e dos mais 

portos e Capitanias aonde se carregarem Negros sahirem para hum e outro Estado ou para este 

Reyno seraõ arqueados pelos mesmos Ministros e Offiçiaes ainda que já o tenhaõ sido nos 

portos donde sahirem com tal declaração que se naõ poderá exceder a arqueaçaõ feita e que 

fazendose de menos toneladas e quantidade de Negros se cumprirá a que de novo e 

ultimamente se fizer. 

Capitulo VI 

Para se fazer esta arqueaçaõ se medirão por toneralas todas as ditas embarcaçoés que se 

quizerem carregar de Negros pelo chão sem respeito ao ar tanto nas cubertas e entre-pontes se 

as tiverem como em os convezes camaras camarotes tombadilhos e mais partes superiores. 

Sendo navios de cubertas e que nellas tenhaõ portinholas pelas quaes os Negros possaõ 

commodamente receber a viraçaõ necessaria, se lotaraõ dentro nas ditas cubertas sette cabeças 

em duas toneladas e naõ tendo as ditas portinholas se lotaraõ sómente em cinco cabeças as 

mesmas duas toneladas. 

Nas partes superiores poderaõ levar tanto huns como outros cinco cabeças miúdas de idade e 

nome de moleques em cada huma tonelada sem que por causa alguma se possa acrescentar 

este numero ou se possaõ apertar mais as ditas toneladas. 

Capitulo VII 

Seraõ obrigados os ditos navios e embarcações (a) levar os mantimentos necessários para 

darem de comer aos ditos Negros tres vezes no dia e fazer e levar agoa que abunde para lhes 

darem de beber em cada hum dia huma canada infalivelmente. 

Capitulo VIII 

A este fim se arquearaõ e mediraõ igualmente os porões fazendose estimaçaõ dos 

mantimentos e agoadas que podem receber computados de Angola para Pernambuco 35 dias 

de viagem, para Bahia 40 e para o Rio de Janeiro 50, alem dos mantimentos e agoada que for 

necessaria para a gente dos navios e o mesmo computo se fará sempre de dez mais nos mais 
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portos onde se carregarem Negros a respeito do tempo que costuma ser necessário para os 

portos a que forem carregados. 

 

Capitulo IX 

O dito comcputo dos dias se resolverá daquelle em que sahirem dos portos e os mantimentos 

eagora se repartiraõ com tal cuidado que a todos chegue inteira a sua porçaõ evitandose toda a 

confusaõ e desperdiçio. 

Capitulo X 

Adoecendo alguns se tratará delles com toda a caridade e amor de proximos e seraõ levados e 

separados para aquella parte onde se lhes possaõ applicar os remedios necessários para a vida. 

Capitulo XI 

Todos estes navios seraõ obrigados (a) levar hum Sacerdote que sirva de Capellaõ para nelles 

dizer Missa ao menos os dias Santos e assistir aos moribundos. A mediçaõ das toneladas se 

fará por arcos de ferro marcados, que o Conselho mandará ter e fazer á sua ordem pelos que 

há na Ribeira das Naos desta Cidade e os fará remetter a todos os portos de mar das 

Conquistas e aos que há neste Reyno donde se navega para elles para que em todos se guarde 

esta disposiçaõ e nenhumas pessoas possaõ allegar ignorancia nos casos em que a 

encontrarem. 

Capitulo XII 

Feita a arqueaçaõ dos navios que quizerem carregar se lançará em livro com termo pelo 

Escrivaõ da Provedoria, em que assignaraõ todas as pessoas acima nomeadas e com esta 

diligencia se poderá abrir e fazer o despacho dos Negros que forem lotados ao navio ou 

embarcaçaõ que se puser á carga e nunca se poderão carregar dous juntamente para que a 

titulo de ambos naõ possa algum levar mais que a sua lotaçaõ. 

Capitulo XIII 

Do mesmo Livro pelo mesmo Escrivaõ se passará certidão a cada hum dos Mestres, Capitaês 

ou Mandadores dos taes naviosou embarcações para que as posaõ mostrar nos portos para 

onde forem a esta mesma ordem se seguirá e guardará nas arqueações 

que se fizerem neste Reyno e nos mais portos das Conquistas donde os navios e embarcações 

sahirem para aquelles em que haõ de carregar para as apresentarem primeiro que se faça 

nelles segunda arqueaçaõ na forma sobredita. 

Capitulo XIV 
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Nos taes portos em que se fizer a dita carga se destinaraõ os barcos necessários para lá se 

fazer e se mandará lançar bando pelos Governadores do tempo que a dita carga há de durar e 

do dia em que os navios haõ de sahir e que nenhum outro barco dentro do dito tempo até os 

navios lançarem fora possa chegar a elle com communicaçaõ de perdimento dos barcosc aos 

que o contrario fizerem e de quinhentos cruzados aos Mestres e Capitaês dos navios de pena 

que sem causa justificada deixarem de sahir no dito dia. E para se evitar este inconveniente 

mandará o Governador de Angola a sua lancha ou qualquer outra com hum Cabo de confiança 

e os soldados que lhe parecer que acompanhem os ditos navios até duas e quatro legoas ao 

mar em que possaõ hir bem mareados e livres dos ditos barcos lhes chegarem. 

Capitulo XV 

Os mais Governadores observaraõ esta mesma ordem e em Angola se fará huma casa de 

recebimento como o Governador entender que hé conveniente que fique contigua á Casa do 

despacho na qual se posaõ recolher os Negros que se houverem de despachar e donde sem 

outro divertimento se possaõ carregar nos navios logo que forem despachados. 

Capitulo XVI 

E havendo nos portos das outras Conquistas em que se carregaõ Negros igual conveniência de 

que se considera em Angola se faraõ casas semelhantes para o dito effeito. Poderaõ levar de 

frete os Mestres e Senhores dos navios e quaesquer outras embarcações por cada hum Negro 

ou seja grande ou pequeno até cinco mil reis e mais naõ e a esse respeito poderaõ levar os que 

sahirem dos outros portos até dez tostoês mais do que atégora levavaõ e suposto que se 

accrescencte nesta Ley o numero de pessoas que haõ de fazer as ditas arqueações nem por 

isso os ditos Mestres e Senhores dos navios daraõ mais para ellas do que eraõ costumados 

quando as pessoas eraõ menos e pagaraõ somente por cada tonelada aquella quantia que lhes 

derem os Regimentos e em falta delles conforme ao estilo que se achar mais antigo e 

approvado por longo uso e costume sob pena de serem castigados os ditos Ministros e mais 

Offiçiaes que o contrario fizerem ou consentirem como o devem ser pelos erros que 

commettem em seus Offiçios. 

E porque toda esta disposiçaõ naõ poderá ter a execução ordenada se os Ministros aos quaes 

pertence o cuidado della o naõ tiverem mui vigilante em a cumprir e fazer guardar e pede 

matéria taõ relevante e mayor severidade nos que desprezando ou encontrando as minhas 

Ordens forem occasiaõ de se commetterem os abominaveis erros que atégora se usuvaõ e que 

ordinariamente aconteciaõ, ordeno e mando que o Provedor mór da Bahia e os mais 

Provedores da Fazenda que por culpa, negligencia ou omissão deixarem carregar ou 
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permittirem que se carreguem mais Negros daquelles que forem lotados aos navios por suas 

arqueações ou que consentirem que as ditas arqueações se façaõ em outra forma da que hé 

disposta nesta Ley incorraõ em perdimento de seus Officios e na pena do dobro do valor dos 

Negros que de mais forem carregados e em seis annos de degredo para o Estado da Índia: que 

os Patrões móres e Mestres da Ribeira percaõ os seus Officios e sejaõ degraradados dez annos 

para o mesmo Estado da Índia: e que todos com suas culpas formadas sejaõ remettidos presos 

a esta Corte para nella serem sentenciados como também as mais pessoas que assistirem ás 

ditas arqueações havendose com dolo e commettendo nellas erros de culpa notoria. 

 

Capitulo XVII 

E sendo comprehendidos os Ouvidores geraes das ditas Capitanias me daraõ conta os 

Governadores com os documentos que para isso tiverem para eu mandar proceder contra elles 

com tanta severidade por esta culpa como ella merecer: e havendose com 

dolo nas arqueações que fizerem e a que assistirem os Offiçiaes deste Reyno e das Conquistas 

nas quaes se naõ carregaõ Negros supposto que da sua culpa se naõ siga immediatamente e 

damno das outras Conquistas e dos outros portos, com tudo porque della se pode seguir a 

desobrediencia e transgressaõ desta Ley incorrerão por ella na pena de perdimêto de seus 

Officios para naõ poderem entrar mais em meu serviço. 

 

Capitulo XVIII 

Os Mestres e Capitaês dos navios e embarcaçoés que carregarem mais Negros de sua lotaçaõ 

e arqueaçaõ pagaraõ dous mil cruzados de pena e o dobro do valor dos ditos Negros ametade 

para quem os denunciar ou accusar e seraõ degraradados dez annos para o Estado da índia: e 

esta mesma pena haveraõ os senhores dos barcos e carregadores que levarem os ditos Negros 

aos naviose embarcaçoés. 

Capitulo XIX 

Os guardas que forem postos nos ditos navios e embarcações e forem scientes ou complices 

do dito crime seraõ degradados toda a vida para o mesmo Estado da índia e tanto para huns 

como para com outros reos e para os mais referidos seraõ admittidos por denunciantes e 

accusadores os sócios da mesma culpa e naõ sómente seraõ relevados della mas teraõ o 

mesmo premio dos mais denunciantes como se a naõ tiveraõ commettido. 

Capitulo XX 
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Logo que os ditos navios e embarcaçoés chegarem aos portos para os quaes forem carregados 

sem alguma demora se visitarão pelos Provedores da Fazenda ou aquelles Offiçiaes que 

estiverem mais promptos e succederem em seu lugar quando elles estejaõ impdidos ou 

ausentes para examinarem a carga que trazem pela certidaõ dos portos donde sahirem e sendo 

conforme os deixarão descarregar livremente e naõ o sendo procederaõ contra os Mestres e 

capitaês. 

Capitulo XXI 

Os Ouvidores geraes e Provedor mór da Bahia e os mais Provedores da Fazenda tiraraõ 

devassa de todos os ditos navios e embarcaçoés logo que chegarem aos portos de seus 

districtos procurando averiguar nella se os ditos Capitaês, Mestres, e outras pessoas 

satisfizeraõ o disposto nesta Ley e procedendo a prisão contra os transgressores della daraõ 

conta ao Governador para elle enviar as taes devassas ao Conselho Ultramarino e remetter os 

presos a esta Corte na forma referida. 

Capitulo XXII 

Aos Governadores encarrego muito particularmente a exacçaõ e a execuçaõ e cüprimento 

desta Ley e espero se hajaõ na observância della com tal cuidado que tenha muito que lhes 

agradecer porque do contrario me haverei por mal servido delles: e quando a encontrarem em 

algum caso ou de alguma e qualquer maneira mandarei proceder contra elles como 

desobedientes a minhas Ordens. 

Capitulo XXIII 

Pelo que ordeno que os Capitulos de residencias que se tirarem aos ditos Governadores, 

Ouvidores e mais Ministros aos quaes o conhecimento e execuçaõ desta Ley deve pertencer se 

accrescente aos Sindicantes especialmente perguntem se elles a cumpriraõ 

e guardaram como nella se contem. E mando ao meu Chanceller mór a faça logo publicar na 

Chancellaria e que se registe nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicaçaõ, 

Relaçaõ do Porto e da Bahia e nas mais partes aonde semelhantes Leys se costumaõ registar; 

porem como naõ há tempo para se poder publicar, imprimir e enviar a copia della sob meu 

Sello e seu signal ás Comarcas deste Reyno e suas Conquistas na forma do estilo por estarem 

de partida os navios que para as ditas Conquistas fazem viagem se enviaraõ a ellas as ditas 

copias pelo meu Conselho Ultramarino para que os Governadores, Ouvidores, Provedores da 

Fazenda a cumpraõ e dêm á execuçaõ sem embargo de lhe faltarem as ditas solemnidades e da 

Ordenaçaõ em contrario. 

/ / 
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Dada na Cidade de Lisboa a 18 de Março de 1684
213
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Anexo 8. 

 

 

Fonte: http://www.slavevoyages.org/ 
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Anexo 9. 

 

 

 

Fonte: http://www.slavevoyages.org/ 
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Anexo 10 

 

 

 

Fonte: http://www.slavevoyages.org/ 
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